
ILUSTRISSÍMO (A) SENHOR (A) PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

PREGÃO PRESENCIAL N2: 030/2019 

PORCESSO ADMINISTRATIVO Ni? 005278/2019 

Objeto da Licitação: 

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO 

FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

IDENTIFICADOS COMO CLASSE II, EM AATENDIMENTO AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

CONTIDAS NO ANEXO 1-A DESTE EDITAL DE LICITAÇÃO". 

AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA, Sociedade 

empresaria, inscrita no CNPJ n.2  12.073.525/0001-36, com sede a Avenida Kieber Andrade, n. 

176, Rio branco Cariacica-ES, vem mui respeitosamente, através de sua representante legal Fátima 

Pereira Neimeg, neste ato representado por seu advogado (Instrumento procuratório em anexo), 

comparece perante está estimada Comissão Permanente de Licitação para apresentar a presente 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

Ao Edital de Pregão Presencial n2  030/2019, em especial aos item 8.5.2 

(Licença Ambiental) do presente Edital, pelos fatos e fundamentos que a seguir passa a expor: 
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1. DA TEMPESTIVIDADE 

Em conformidade com o artigo 41 parágrafos 20  da Lei Federal n.2  

8.666/93, a presente impugnação encontra-se tempestiva considerado sua data de abertura de 18 

de junho de 2019, PORTANTO deve ser aceita por este Município na pessoa do (a) Senhor (a) 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação (a) e sua equipe de apoio. 

2. RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

A presente manifestação tem por objetivo requerer a impugnação dos itens 

8.5.2 e 8.5.2.1 (Licença Ambienta]) do presente Edital, haja vista a desconformidade dos mesmos 

com disposto na Lei Federal n2  8.666/93, posto que a retificação dos mencionados item restringe 

a competitividade, o que a nosso ver é totalmente contrário ao interesse público. 

3. DA ALTERAÇÃO DOS ITENS 8.5.2 E 8.5.2.1, RESTRIÇÃO  DO CARÁTER COMPETITIVO DO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N2  030/2019.  

Conforme se verifica do edital ora impugnado, o texto original trazia no item 

8.5.2 e 8.5.2.1 a seguinte redação: 

8.5.2 - Licença Ambienta!, expedida pelo lEMA - Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e recursos Hídricos, em nome da licitante, para central de 

Tratamento de Resíduos Classe II - Aterro Sanitário. 

8.5.2.1 - Caso a licitante não possua aterro sanitário, apresentar termo de 

compromisso com prestação de Serviços com a proprietária de Aterro 

Sanitário, assegurando a destinação final do resíduo". 

Está redação original foi alterada na última retificação promovida nos 

mesmos itens 8.5.2 e 8.5.2.1 do Edital de Pregão Presencial n2  030/2019, sendo que nessa última 

versão foi retirado o item 8.5.2.1 senão vejamos: 
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8.5,2 - Licença Ambiental, expedida pelo LEMA - Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e recursos Hídricos, em nome da licitante, para central de 

Tratamento de Resíduos Classe II - Aterro Sanitário. 

A razão desta impugnação reside no fato de que a alteração promovida 

restringe e retira o caráter competitivo do certame, conforme passamos a explicar. O Estado do 

Espírito Santo possui apenas 04 (quatro) aterros sanitários, sendo que 03 (três) deles não 

participam de licitações.  

Neste cenário apenas um aterro sanitário localizado na região sul do Estado 

participaria do certame, o que ao nosso ver restringe a competitividade do certame, o que 

contraria o disposto no inciso 1 do § 19  da Lei Federal n2  8.666/93, senão vejamos: 

Art. 3ú A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos 

§ V2 É vedado aos agentes públicos: 

- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo,  inclusive 
nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 
ressalvado o disposto nos §§ 50 a 12 deste artigo e no art. 3" d  
Lei o" 8.248, de 23 de outubro de 1991. (Grifamos) 

Conforme disposto no texto legal descrito acima, um dos fins para que se 

presta a licitação é garantir o caráter competitivo do certame, visto que isto certamente conduziria 

à obtenção de preços mais vantajosos para a Administração Pública, sem contar com a aquisição 

de produtos e/ou serviços de maior qualidade. 
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O Edital de Pregão Presencial nQ 030/2019, como originalmente foi 

redigido, trazia consigo total harmonia com o disposto no inciso 1 do § 19  da Lei Federal n° 

8.666/93, pois possibilitaria plenas condições de que mais empresas licitantes atuantes no 

mercado. 

Em nossa experiência, bem como nos inúmeros processos licitatórios em 

que participamos, temos firmemente observado que muito município tem obtido preços 

vantajosos ao permitirem que a destinação final dos resíduos seja terceirizada, mediante 

Instrumento de Contrato de Prestação de Serviços ou Termo de Compromisso firmado entre a 

Licitante e o Aterro Sanitário. Transcrevemos a seguir alguns exemplos 

Pregão Presencial para Registro de Preços no Município de Conceição da 

Barra - Estado do Espírito Santo: 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS NQ 15/2018 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO 

TEMPORARIO, 	 TRANSPORTE, 

RECEBIMENTO/DESTINAÇÃO 	FINAL 	DE 

RESIDUOS URBANOS CLASSE II A. ATRAVÉS DE 

REGISTRO DE PREÇOS. 

Pregão Presencial n2  006/2019 no Município de Montanha - Estado do 

Espírito Santo 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N2  006/2019 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ARMAZENAMENTO 	 TEMPORÁRIO, 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA E 

DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS DOMICILIARES NÃO RECICLÁVEIS 

CLASSE II, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO 

POR ÓRGÃO COMPETENTE, PROVENIENTES DO 

MUNICÍPIO DE MONTANHA, ESTIMATIVA 

MENSAL DE 270 TONELADAS, COM 03(TRÊS) 
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CAIXAS ESTACIONÁRIAS CAPACIDADE MÍNIMA 
DE 30M3. 

Pregão Presencial n2  037/2018 no Município de Mantenópolis - Estado do 

Espírito Santo 

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
N2- 037/2018 

1- DO OBJETO: 

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
GERENCIAMENTO DE TRANSBORDO MUNICIPAL, 
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 
URBANOS - CLASSE II A. 

É de se observar que em todos estes procedimentos Iicitatórios, 

compareceram várias empresas na disputa do certame e o resultado final foi a obtenção de preços 

mais vantajosos para o município. 

Urge destacar ainda que a jurisprudência de nossos Tribunais, tem decidido 

no sentido de buscar promover a maior competitividade possível nos procedimentos licitatórios, 

tudo em benefício dos cofres públicos, visto que vivemos em tempos de recursos financeiros 

escassos. 

A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse 

público, pautando-se pelo princípio da isonomia. Está voltada a um 

duplo objetivo: o de proporcionar à administração a possibilidade de 

realizar o negócio mais vantajoso - o melhor negócio - e o de 

assegurar aos administrados a oportunidade de concorrerem, em 

igualdade de condições, à contratação pretendida pela administração. 

( ... ) Procedimento que visa à satisfação do interesse público, 

pautando-se pelo princípio da isonomia, a função da <licitação> é a de 

viabilizar através da mais ampla disputa, envolvendo o maior número 

possível de agentes econômicos capacitados, a satisfação do intere 
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público. A competição visada pela <licitação>, a instrumentar a 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração, impõe-se 

seja desenrolada de modo que reste assegurada a igualdade 

(isonomia) de todos quantos pretendam acesso às contratações da 

administração. A conversão automática de permissões municipais em 

permissões intermunicipais afronta a igualdade - art. 59 -, bem assim 

o preceito veiculado pelo art. 175 da CB. (...) afronta o princípio da 

isonomia, igualdade entre todos quantos pretendam acesso às 

contratações da administração. A lei pode, sem violação do princípio 

da igualdade, distinguir situações, afim de conferir um tratamento 

diverso do que atribui a outra. Para que possa fazê-lo, contudo, sem 

que tal violação se manifeste, é necessário que a discriminação guarde 

compatibilidade com o conteúdo do princípio. A CB exclui quaisquer 

exigências de qualificação técnica ou econômica que não sejam 

indispensáveis ao cumprimento das obrigações. A discriminação no 

julgamento que exceda essa limitação é inadmissível". (ADI 2.176, Rei. 

Min. Eros Grau, julgamento em 29-11-2007, Plenário, DJE de 7-3-

2008.) No mesmo sentido: RE 607.126-AgR, Rei. Mm. Cármem Lúcia, 

julgamento em 2-10-2010, Primeira Turma, DJE de 19-2-2011). 

O sentido da decisão transcrita acima, vai ao encontro da necessidade de a 

Administração Pública, seja ela, Municipal, Estadual ou Federal, buscar promover em 

procedimentos iicitatórios a mais ampla competitividade, para tanto se abstendo de inserir em 

seus instrumentos convocatórios, exigências que frustrem o caráter competitivo destes certames. 

Esclarecendo, insta salientar que tem se mostrado uma pratica comum a 

formalização de Contratos de Prestação de Serviços ou mesmo Termo de Compromisso 

entre Aterros Sanitários e empresas que atuam na coleta, transporte e  destinação final de 

resíduos, como neste caso se insere a lrnpugnante Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços Ltda. 

Estas parcerias, tem se mostrado muito vantajosas para os municípios no Estado do Espírito Santo. 

Neste sentido, a retirada do item 8.5.2.1 contida no texto original do Edital 

n9  0030/2019, além de não compatibilizar com a lei, torna-se restritiva, comprometendo assim 

competitividade no certame. Restringir a participação apenas as licitantes que tenham a Lice 
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Ambiental em seu próprio nome, conforme amplamente abordado nesta peça inipugnatória 

frustra a competição no certame. 

Nesse contexto, solicita-se impugnação do referido EDITAL PREGÃO 

PRESENCIAL N° 030/2019 (Retificado), no que tange ao item 8.5.2 (Licença Ambiental), para que 

nele se faça constar o item 8.5.2.1: 

8.5.2.1 - Caso a licitante não possua aterro sanitário, apresentar termo de 

compromisso com prestação de Serviços com a proprietária de Aterro 

Sanitário, assegurando a destinação final do resíduo". 

Sendo certo que a inclusão do item 8.5.2.1 além de ir ao encontro do 

disposto no inciso 1 do § 12 da Lei Federal n2  8.666/93, amplia a competitividade do certame, 

proporcionando assim a obtenção de propostas mais vantajosa ao Município de Afonso Cláudio. 

Pelo que aguardamos nova publicação. 

Outrossim, diante dos fatos acima narrados, impugna-se o presente edital 

para que o Município Afonso Cláudio-ES, proceda às adequações mencionadas, caso entenda 

pertinente, e realiza nova publicação do mesmo a fim de dar efetividade ao disposto na legislação. 

Termos em que, 
Pedimos e aguardamos deferimento. 

Cariacica/ES, 13 de junho de 2019. 

1 
AMBIENTA, L COLETA DE 

1 
R SÍUDOS E 'ERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 12.073.525/0001-36 
Custódio Pinheiro da Silva 

OAB/ES n° 19.115 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PROCESSO N° 5278/2019 

Ref. Pregão Presencial n° 0030/2019 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL APRESENTADA EM 

14/06/2019, PELA EMPRESA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E 

SERVIÇOS LTDA 

Trata o presente de resposta à impugnação apresentada pela Empresa 

AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA, encaminhada à 

Comissão de Licitação, interposta contra os termos do Edital do Pregão 

Presencial n° 0030/2019, informando o que se segue. 

1. 	DA TEMPESTIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

O aviso de licitação referente ao Pregão Presencial n° 00030/2019, fo 

publicado no Jornal A Tribuna e no Diário Oficial Municipal do Estado dc 

Espirito Santo (DOM), em 05/06/2019, com abertura prevista para o di 

18/06/2019. 

De acordo com o subitem 11.1 do Edital, Até 02 (dois) dias úteis da dat 

fixada para recebimento das propostas, qualquer licitante poderá solicita 

esclarecimentos, providencias ou impugnar o presente Edital, mediantf 

petição por escrito, protocolada neste órgão;" 

Praça da Independência, 341 - CEP. 29600-0000 - Afonso Cláudio - ES. - Tel. 27 3735.4000 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 
ESTADO DO ESPtRITO SANTO 

Portanto, tempestiva a IMPUGNAÇÃO apresentada. 

2. 	DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNANTE 

Em linhas gerais, a Impugnante afirma que a alteração do edital 030/2019 

(retificado) no qual foi alterado para vedar a subcontratação total do objeto. 

Afirma a empresa impugnante que o Estado do Espírito Santo possui apen 

04 (quatro) aterros sanitários sendo que 03 (três) deles não participam de 

licitações. 

Afirma que a proibição de subcontratação total do objeto restringiria o caráter 

competitivo do certame. 

Em suas razões de impugnação fez menção a vários editais de Pregões 

Presenciais de outros Municípios nos quais foi prevista a possibilidade de 

termo de compromisso com prestação de serviços com a proprietária d'' 

aterro sanitário, assegurando a destinação final do resíduo. 

É o relatório. Passemos a opinar. 

Em primeiro lugar, quanto à afirmação de que o Estado do Espírito Santo 

possui apenas 04 (quatro) aterros sanitários sendo que 03 (três) deles não 

participam de licitações, apenas alegou sem nada provar. 

Em segundo lugar, O Impugnante toma como fundamento de/..seu pedido a 

apresentação de 03 (três) editais de contratação de serviços smelhantes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

nas prefeituras municipais de Conceição da Barra - ES, Montanha - ES e 

Mantenópolis - ES. 

Ocorre que em todos os editais acima mencionados a contratação não era 

exclusiva de recebimento e destinação final de resíduos sólidos urbanos 

como é o caso dos presentes autos, senão vejamos: 

Conceição da Barra - ES - O objeto do Edital é contratação de empresa 

especializada em prestação de serviços de armazenamento temporário,  

transporte, recebimento/destinação final de resíduos urbanos. 

Montanha - ES - O objeto do Edital é contratação de empresa especializada 

em prestação de serviços de armazenamento temporário, transporte 

rodoviário de carqa, destinação final de resíduos urbanos 

Mantenópolis - ES - O objeto do Edital é contratação de empresa 

especializada em prestação de serviços de transbordo municipal, 

transporte, recebimento/destinação final de resíduos urbanos 

Na hipótese dos 03 (três) editais acima mencionados não haveria óbice legal 

à subcontratação do aterro sanitário pois seria hipótese de subcontratação 

PARCIAL. 

Ocorre que no caso dos presentes autos, a contratação é única e 

exclusivamente da de recebimento/destinação tina1e resíduos urbanos, 

qual seja: o aterro sanitário, logo, trata-se de sybcontraação TOTAL o que já 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

é vedado pelo nosso ordenamento jurídico inclusive tendo sido vastamente 

fundamentado por esta procuradoria em parecer anexo aos presentes autos 

em 04 de junho de 2019. 

Neste contexto, firme nesses argumentos e nos fundamentos apresentados 

no parecer emitido nestes autos em 04 de junho de 2019 os quais uso d9 

técnica "per relacionem" que é a técnica de fundamentação por meio da qual 

se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente 

ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo, conheço as 

impugnações, e no mérito, negamos provimento. 

É o Parecer. 

Afonso Cláudio - ES 17 de junho de 2019. 

/ 

Ro'belia de Vargas Vieira 

Procuradora Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Proc. N° 005278/2019 

Ao Setor de Licitação da P. M. de Afonso Cláudio 

Afonso Cláudio/ES, em 18 de junho de 2019. 

Acolho e ratifico em todos os terrmos o parecer exarado pela Procuradoria Municipal, nos 

autos do Processo N° 005278/2019, em razão da Impugnação apresentada pela 

empresa Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 

12.073.525/0001-36, ao Edital de Pregão Presencial N° 030/2019, que tem como objeto a 

a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recebimento e 

destinação final de resíduos sólidos urbanos (RSU), identificados como Classe II, em 

atendimento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Ante o exposto, encaminho para adoção das providências cabíveis com vistas à 

realização do Pregão Presencial supramencionado. 

Atenciosamente, 

Edélio FrancisoGtie  res  

Prefeito Municipal 
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