
 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA - SC 

A/C: Pregoeiro 

 

 

Assunto: Impugnação 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2022 FMS. 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

 

BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob nº 08.680.158/0001-61, com sede na Rua Abrão Nacles, n° 514 – 

Parque Industrial e Comercial Abrão Nacles – CEP 87207-500 – Cianorte-Pr, neste ato representado 

pelo seu Outorgado infra-assinado, com fulcro no Item 13 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, 

tempestivamente vem à presença de Vossa Senhoria, apresentar IMPUGNAÇÃO, contra o Edital de 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2022, com previsão para ser realizado no dia 12 de Abril de 2022 

às 08h15min. 

 

A BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA é empresa especializada 

em coleta, transporte e encaminhamento para tratamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde, atuando 

há mais de 17 anos neste segmento de mercado, participando e se sagrando vencedora em diversas 

licitações dos Governos Municipais, Estaduais e mesmo Federal. 

 

Assim, infelizmente a peça editalícia em apreço, tece exigências que 

afunilam e restringe o número de participantes para a contratação com a devida segurança. Sem 

desrespeitar o trabalho da Comissão de Licitação, esta signatária afirma seu interesse em participar e 

oferecer a presente impugnação ao edital, contando com sua sensibilidade e a compreensão. 



 

(1) - Dos Fatos Subjacentes 

 

01 –  Trata-se de edital referente PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2022, do tipo “MENOR PREÇO 

POR ITEM”, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, 

TRANSPORTE, TRATAMENTO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE E DESTINAÇÃO FINAL DE 

RESIDUOS DE SAÚDE TIPO A/E E B, GERADO PELAS UNIDADES SANITARIAS DA 

REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATERRO DEVIDAMENTE LICENCIADO POR 

ÓRGÃOS AMBIENTAIS DO LIXO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, 

DETERMINAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ANEXO I, QUE FAZ PARTE 

INTEGRANTE DESTE EDITAL”. 

 

    02 – Esta impugnante, com interesse em participar do certame em apreço, 

fez a aquisição do edital e compulsando-o, se deparou com algumas irregularidades: 

 

(2) – DA IMPUGNAÇÃO: 

 

1) DO ITEM 9 – DA HABILITAÇÃO, SUBITEM h) pede-se 

que a licitante apresente registro da empresa e do 

profissional no CREA/CRQ, e que contemple como 

profissional um Engenheiro Sanitarista. 

Sabemos que o edital tece as regras estabelecidas na Lei 8.666/93 

conforme descrito em seu Item 1 – PREÂMBULO: 

 

 



 

 

Verificando o item I do Art. 30 da Lei 8666/93, frisa-se que: 

 

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-a: 

 

I. registro ou inscrição na entidade profissional competente”;  

 

Assim, exigir a inscrição apenas do Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia (CREA), ou Conselhor Regional de Química (CRQ), e ainda pior, restringir que o 

profissional seja um Engenheiro Sanitarista, conforme exigido no item h), constitui RESTRIÇÃO 

ao caráter competitivo da licitação e, também ofendendo novamente à norma contida no Art. 3° da Lei 

8666/93: 

 

“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração 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”. 

 

Ao exigir absolutamente a comprovação de profissional credenciado no 

CREA/CRQ, e ainda este profissional sendo Engenheiro e Sanitarista, estará provocando 

artificialmente o tratamento desigual entre os participantes, impedindo empresas que disponham em 

seu quadro, Profissionais amparados pelos seus respectivos conselhos de Classes, para atuar como 

Responsável Técnico, para a atividade ora licitada através deste certame, limitando a participação de 

empresas, e ainda maculando o processo num todo. 

 

Nesta passagem, convém registrar que por força do que dispõem as 

Resoluções e Legislações Vigentes, forçoso concluir que além do CREA/CRQ, e Engenheiro 

Sanitarista, outros profissionais estão totalmente habilitados e amparados por seus respectivos 

conselhos de classes para desempenharem a função de Responsáveis Técnicos para a atividade de 

Coleta e demais procedimentos com os Resíduos dos Serviços de Saúde, podendo ser citados os 



 

profissionais: Biólogo (CRBio), Químico (CRQ), Engenheiro Químico, Ambiental e/ou sanitarista 

(CREA), Tecnólogo Ambiental (CREA) e outros. 

 

Outro ponto que demonstra a instabilidade na exigência deste Subitem h) 

é que pode ser apresentado um profissional registrado no CREA ou CRQ porém, no subitem j.1) é 

nitidamente restrito o registro no CREA com a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica 

expedido por pessoa jurídica devidamente registrado no CREA. 

 

 

 

Os Resíduos dos Serviços de Saúde devem seguir toda a orientação de 

gerenciamento (Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final), conforme recomendados pela 

Resolução CONAMA n° 358/05 e Resolução ANVISA n° 222/18. Ao analisarmos tais Resoluções, 

encontramos diversos itens mencionando que as empresas, devem possuir responsável técnico que 

seja registrado e amparado pelo seu conselho de classe e não especificamente há um único 

conselho de classe, ou mesmo com formação apenas em Engenharia. 

 

Ademais, D. Pregoeiro, consultando o Art. 37 do Capítulo IV da Lei 

Federal n° 12.305, de 02 de agosto de 2010, que: 

 

“Art. 37.  A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere 

ou opere com resíduos perigosos somente podem ser autorizados ou licenciados pelas 

autoridades competentes se o responsável comprovar, no mínimo, capacidade 

técnica...” 

 

Ainda no § 2° do Art. 38 do Capitulo IV da Lei Federal n° 12.305, de 

02 de Agosto de 2010, é salientado que:  

 



 

As pessoas jurídicas referidas no caput necessitam contar com responsável técnico 

pelo gerenciamento dos resíduos perigosos, de seu próprio quadro de funcionários ou 

contratado, devidamente habilitado, cujos dados serão mantidos atualizados no 

cadastro. 

 

(3) – DO PEDIDO 

 

    Diante de todo o exposto, requer-se, respeitosamente, quanto ao Edital do 

Pregão Eletrônico n° 20/2022 seja aceita nossa impugnação e retificados o item solicitado ficando da 

seguinte forma: 

 

h) Prova de registro da empresa e de seu(s) responsável(is) técnico(s), expedida 

pelo Conselho de Classe competente (ex.: CREA, CRQ, CRBio, etc), com 

habilitação para seu(s) responsável(is), com atribuição para execução de serviços 

semelhantes ao objeto deste edital. 

 

 

 

 

Termos em que, respeitosamente, pede deferimento. 

 

De Cianorte (PR) para Nova Veneza (SC), em 06 de Abril de 2.022. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA 

CNPJ: 08.680.158/0001-61 

Marcelo Gonçalves Dias 

Administrador 

R.G: 7.731.932-8 SESP/PR 

CPF: 037.950.069-88 
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