
 

ILUSTRISSÍMO SENHOR PREGOEIRO DO SETOR 

DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA VENEZA - ESTADO DE SANTA 

CATARINA 

Processo licitatório nº 020/2022 

 

COLIX SOLUÇÕES PARA RESIDUOS LTDA - EPP, com sede a 

Rua Augusto Pereira Fragnani, nº 341 – Bairro Nova Divinéia – 

Araranguá – SC CEP 88905-322, inscrita no CNPJ sob nº 

05.869.279/0001-68, Inscrição estadual Estadual nº 254.720.595, 

representada neste ato pelo seu sócio Sr. ANDRÉ LUIZ NUNES 

FRANCISCO, CPF: 053.108.319-59 domiciliado na cidade de 

Araranguá-SC, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com 

fundamento no Artigo 41, § 2º da Lei nº 8.666/1993 e do Edital 

da Licitação  020/2022, propor a presente 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas: 

 

DOS FATOS 

Foi publicado o Edital de Licitação nº 20/2022 Tipo 

Pregão Eletrônico, pela Prefeitura Municipal de Nova Veneza-SC, 

sendo que a abertura estava prevista para o dia 31/03/2022, mas 

foi alterada em virtude de modificações inseridas no presente 

edital. Ademais, o edital nos itens de qualificação técnica – 

9.1, trazem vários subitens que não estão em consonância com a 

legislação ambiental. 

 

Posto que, retirar a obrigação de se ter LAO – Licença 

de Tratamento de Resíduos de Saúde da “FATMA” ou IMA. Podendo 

ser qualquer LAO de tratamento, podendo ter divergência entre 

institutos de meio ambiente de outros estados, sendo que o 

serviço será prestado dentro do estado de Santa Catarina, com a 

tutela da “FATMA” agora IMA. 



 

 

 

Esse caso gera uma consequência, pois se a empresa não 

tem licença do IMA, ela não tem licença no estado de Santa 

Catarina, ou seja, se ela tiver uma licença em outro estado, ela 

levará resíduo para outro estado.  

Contudo, há alguns estados, obrigam a empresa possuir 

uma “autorização de remessa de resíduos advindos de fora do 

estado” e isso não está descrito no edital. Por isso a 

importância de se ter uma Licença do IMA do Estado de Santa 

Catarina. 

Portanto deve ser retificado para um ou outro: 

 “POSSUIR LICENÇA DE OPERAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA – IMA. 

CASO SER UMA LICENÇA DE OUTRO ESTADO, COMPROVAR A NÃO NECESSIDADE 

DE “AUTORIZAÇÃO DE REMESSA DE RESÍDUOS ADVINDOS DE OUTRO ESTADO”, 

OU APRESENTAR A AUTORIZAÇÃO. ” 

No caso de retirar a obrigatoriedade de responsável 

técnico, com registro no CREA ou CRQ, alíneas, “h”, “i” e “i.1” 

abre muito o leque de profissionais com nível superior assinarem 

documentos referentes à licitação em questão.  

Vejamos: 

“Enfermeiros como responsáveis técnicos. São 

profissionais que tem o conhecimento da saúde e podem emitir o 

PGRSS (Plano de Gerenciamento de resíduos de Saúde), segundo a 

CONAMA 358 de 2005. Entretanto não está descrito na CONAMA, que 

podem ser responsáveis da coleta, tratamento e disposição final 

dos resíduos perigosos da saúde, até porque eles não têm a 

atribuição e conhecimento.” 

 

E tal ambiguidade segue na parte que dá retificação 

que pede que a empresa comprove a capacidade técnica por meio de 

(dentre outros) um certificado de responsabilidade técnica. 

Documento que é emitido pelo COREN, conselho de enfermagem, 



 

portanto emitido por enfermeiros, o que resulta na tentativa de 

incluir esses profissionais dentro do certame. 

Ainda deveria se incluir a possibilidade de 

comprovação do profissional técnico por meio de contrato de 

regime de prestação de serviços ou ART/RRT de cargo ou função, 

que havia sido retirada do primeiro edital sem nenhum motivo 

aparente, sendo que são documentos comprobatórios de que a 

empresa possui um profissional capacitado para exercer o 

serviço. 

Diante dos fatos, deve ser analisada a respectiva 

impugnação tempestiva do edital publicado pela Administração 

Pública Municipal, conforme será demonstrado adiante. 

Portanto, deve ser corrigido o edital para alterar o 

edital conforme já exposto acima. 

 

DOS REQUERIMENTOS 

Ante o exposto, requer a Vossa Senhoria: 

 

1 - A retificação do edital licitatório 

2 - O deferimento do adiamento da sessão de licitação para a 

próxima data disponível após o prazo condizente a ser concedido 

para as adequações a serem realizadas pelo impugnante, sob pena 

de tomadas das medidas cabíveis para discussão das questões aqui 

trazidas. 

 

Nestes termos, 

 

Aguarda Deferimento. 

 

De Araranguá para Nova Veneza, 20 de abril de 2022. 

 

 

Representante Legal COLIX – 

CNPJ 05.869.279/0001-68 
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