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PROCESSO Nº 176.056/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 033/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 176.056/2020 - EMSERH  

Impugnante: STERICYCLE GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA, 

TRANSPORTE, TRATAMENTO E DSIPOSIÇÃO FINAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE CLASSIFICAÇÃO 

A, B e E, COM FORNECIEMNTO DE BOMBONAS, EM REGIME DE COMODATO, para atender as 

necessidades do HOSPITAL DE PEDREIRAS. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

 

Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL interposta pela empresa 

STERICYCLE GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA devidamente qualificado na peça inicial acostada 

aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 033/2021 que objetiva alteração 

deste.  

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo, cuja 

existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifestação tempestiva, a inclusão de 

fundamentação e o pedido de reforma do instrumento convocatório. 

De acordo com o subitem 5.1, 5.1.1 e 5.2 do Edital, os pedidos de impugnação 

referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a Comissão de Licitação e/ou Agente de 

Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

Dessa forma, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH no §3º do 

art. 65 assim disciplinou: 

 

Art. 65. (omissis) 

§3° Decairá do direito de impugnar ou solicitar esclarecimentos nos termos do 
edital de licitação perante a EMSERH, o licitante que não o fizer até o 5º (quinto) 

dia útil que anteceder a abertura da licitação, apontando as falhas ou 
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que a comunicação não 

terá efeito de recurso. 

 
No mesmo sentido, dispõe o subitem 5.1 do instrumento convocatório impugnado, 

senão vejamos:  

 

5.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar ou 
solicitar esclarecimentos ao Edital de licitação, por irregularidade, protocolizando 

o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da 
licitação, devendo a EMSERH julgar e responder à impugnação, em até 03 (três) 

dias úteis antes da realização da sessão. 

 
A data de abertura da sessão eletrônica estava marcada para o dia 02/03/2021 às 
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09h00min e o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica pudesse impugnar ou solicitar 

esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até às 18h00min do 

dia 23/02/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

Com efeito, tendo em vista que o pedido de esclarecimento foi interposto 

no dia 22/12/2020, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do 

pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

 

A empresa impugnante alega que não consta a exigência devida da qualificação 

técnica dos licitantes: 

 

Com efeito, em relação aos requisitos para habilitação em certames licitatórios, 
estipula a Lei nº 8.666/93, em seu art. 27, que exigir-se-á dos interessados 

documentação relativa à qualificação técnica. 
Significa dizer que, como forma de atestar que a empresa licitante está 

capacitada à execução contratual exige-se, dentre outras comprovações, que a 
mesma demonstre sua qualificação técnica. 

Por sua vez, no que se refere aos pressupostos destinados à demonstração da 

qualificação técnica das licitantes, preceitua aquele mesmo diploma legal: 
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 

indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 

cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, 

e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 

caso. 
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no 

caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu 
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de 

nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou 

serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas 
as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos 

(...) 
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas 

no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório. 
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 

atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 
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operacional equivalente ou superior. 

§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, 
quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica 

de direito público ou privado. 

§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 
limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer 

outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação. 
§ 6º As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, 

equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o 

cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação 
de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas 

cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia. 
(...) 

§ 8º No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade 

técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, 
cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise 

dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. 
§ 9º Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva 

alta especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução 
do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da 

prestação de serviços públicos essenciais. 

§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da 
capacitação técnico-profissional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo 

deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovada pela administração. 

Por qualificação técnica entende-se “o domínio de conhecimentos e habilidades 
teóricas e práticas para a execução do objeto a ser contratado”, a qual, 

consoante escólio de Marçal Justen Filho, “abrange, inclusive, a situação de 
regularidade em face de organismos encarregados de regular determinada 

profissão”1 (destaca-se). 
Não obstante a Administração tenha certa margem de discricionariedade para 

formular no ato convocatório exigências de qualificação técnica que considere 

como necessárias para a atividade a ser executada, podendo deixar de requerer 
aquelas que não se afigurarem, a princípio, relevantes, em função dos princípios 

da eficiência e do dever de bem administrar o patrimônio e interesse público, em 
todas as contratações deve o administrador efetivamente impor exigências 

compatíveis com o mínimo de segurança da Administração Pública. 

Embora a qualificação técnica da licitante seja indispensável para assegurar a 
regular execução do objeto licitado, nota-se que o instrumento convocatório 

deixou de solicitar documentos essenciais desta natureza, o que permitirá a 
contratação de empresa incapaz de honrar o contrato. 

Assim, a fim de evitar isso, passa-se a explanar requisitos fundamentais à 
demonstração da qualificação técnica das licitantes, que devem ser incluídos no 

edital: 

 

Ademais, alega que a comprovação da capacidade técnica deve ser compatível com 

o objeto licitado. Vejamos: 

 

Para que qualquer licitante seja contratado pela Administração, seja para 
fornecer produto ou prestar serviço, ele deve demonstrar que tem aptidão. 

In casu, as licitantes devem ser aptas a prestar os serviços de “coleta, transporte, 

tratamento e destinação final” de resíduos sólidos de saúde, o que, 
obrigatoriamente, deve ser demonstrado por documentação hábil que ateste que 
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sua capacidade técnica é compatível em quantidade, prazos e características com 

o objeto licitado. 
Contudo, é necessário relembrar que apenas um atestado não é suficiente para 

demonstrar a capacidade técnica da licitante, na verdade, é fundamental que a 

compatibilidade dos serviços por ele(s) demonstrado(s) seja exigida em, no 
mínimo, 50% do total da licitação. 

Nesse sentido é o previsto no art. 30 e seus dispositivos, da Lei nº 8.666/1993: 
Art. 30 (...) 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 
indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

(...) 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu 
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de 

nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou 

serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas 

as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; 

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do ‘caput’ deste artigo, no 
caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: 

(...) 

§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas 
no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório. 

§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior. (grifos acrescidos) 
Ao apreciar esse assunto, o TCU (Tribunal de Contas da União) firmou sua 

jurisprudência no sentido de que, para que o licitante ateste que possui aptidão 

para executar o objeto da licitação, é necessário que o(s) atestado(s) 
demonstre(m) que a compatibilidade do que já executou com relação ao objeto 

a executar é de 50% (cinquenta por cento) em quantidade, prazo e 
características: 

VOTO 

Conforme consignado no relatório precedente, o processo de auditoria em tela 
retorna a este colegiado após terem sido analisadas pela Secex-1 as razões de 

justificativa relacionadas às seguintes questões: 
a) inclusão das exigências restritivas à competitividade do certame constantes 

nos subitens 8.7, 8.8, 8.9 e 8.13 do edital do pregão eletrônico 21/2008-MC e 
nos subitens 8.7 e 8.13 do edital do pregão eletrônico 22/2008-MC, 

irregularidade atribuída à Srª Eliane Maravalhas; 

b) indeferimento dos recursos impetrados contra o edital do pregão eletrônico 
22/2008-MC, questionando o caráter restritivo de seus subitens 8.8 e 8.9, não 

obstante o conhecimento prévio da Nota MC/CONJUR/APC 1521-2.14/2008 que 
considerou tais cláusulas restritivas, irregularidade também atribuída 

exclusivamente à Srª Eliane Maravalhas; e 

c) inclusão das exigências restritivas à competitividade do certame constantes 
nos subitens 8.8 e 8.9 do edital do pregão eletrônico 22/2008-MC, irregularidade 

atribuída aos Sres Adailton de Brito Góis, Gildásio Franco Cançado, José Luiz 
Martins Durço e Paulo Araújo de Oliveira. 

(...) 

16. Nesse sentido é a jurisprudência desta corte de contas, podendo ser citados 
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como exemplo os acórdãos 1.284/2003, 2.088/2004, 2.656/2007 e 2.215/2008, 

todos de Plenário, havendo neste último determinação que limita ‘as exigências 
de capacidade técnico-operacional aos mínimos necessários que garantam a 

qualificação técnica das empresas para a execução de cada contrato do 

empreendimento, devendo [a unidade jurisdicionada] abster-se de estabelecer 
exigências excessivas, que possam restringir indevidamente a competitividade 

dos certames, a exemplo da comprovação de experiência em percentual superior 
a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos a executar’. (TCU, Acórdão nº. 

1.390/2010 – Plenário, Rel. Minitro Aroldo Cedraz) 

9.5. determinar à Prefeitura Municipal de Rondonópolis e ao SANEAR - Serviço 
de Saneamento Ambiental de Rondonópolis que, nas próximas licitações que 

efetuarem com recursos do Orçamento Geral da União: 
(...) 

9.5.3. limitem as exigências de capacidade técnico-operacional aos mínimos 

necessários que garantam a qualificação técnica das empresas para a execução 
de cada contrato do empreendimento, devendo abster-se de estabelecer 

exigências excessivas, que possam restringir indevidamente a competitividade 
dos certames, a exemplo da comprovação de experiência em percentual superior 

a 50% (cinqüenta por cento) dos quantitativos a executar (conforme 
jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 1.284/2003-Plenário; 

2.088/2004-Plenário; 2656/2007-Plenário; 608/2008-Plenário), cumprindo o que 

prescreve o art. 37 da Constituição Federal e o art. 3º da Lei 8.666/93; 
(TCU, Acórdão nº. 2.215/2008 – Plenário, Rel. Ministro Benjamin Zymler) 

Disso, depreende-se que não basta a existência no edital de exigência de 
apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, é fundamental que a 

compatibilidade dos serviços por ele(s) demonstrado(s) seja exigida em, no 

mínimo, 50%, eis que tal percentual representa o conceito de compatibilidade, à 
luz da interpretação pacífica do TCU acerca do tema. 

Dessa forma, deve ser incluído no edital item que exija a apresentação de 
atestado(s) técnico(s) que comprove(m) a capacidade técnica das licitantes em, 

no mínimo, 50% da quantidade, dos prazos e das características do objeto total 
desta licitação. 

 

Por conseguinte, informa que há uma imprecisão no objeto licitado, em virtude 

ausência das especificações necessárias a precificação. Vejamos: 

 
Elucidando os serviços que se pretende contratar, o instrumento convocatório 

descreveu o objeto licitado: Contratação de empresa especializada na 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 

DISPOSIÇÃO FINAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE CLASSIFICAÇÃO A, B e E, COM 

FORNECIEMNTO DE BOMBONAS, EM REGIME DE COMODATO, para atender as 
necessidades do HOSPITAL DE PEDREIRAS Na mesma linha, foi o Termo de 

Referência, eis que completamente silente quanto a especificações de suma 
importância à delimitação do objeto. Ocorre que não foi indicada a frequência 

(se diária, semanal, quinzenal ou outra). Esse fator é imprescindível para a 
precificação, uma vez que caberá a contratada disponibilizar mão-de-obra, 

insumos, veículos de transporte, tratamento e disposição final dos resíduos etc. 

Diante dessa falta de indicação de especificações essenciais do objeto, as 
licitantes ficam impossibilitadas de elaborar um preço a ofertar, afinal não há 

como calcular qualquer custo sem que sejam informados, sequer, a frequência 
(leia-se, periodicidade) de coleta. Além disso, a falta de indicação quanto as 

especificações do objeto ofendem a Lei n. 8.666/1993. Explica-se: Consoante a 

Lei n. 8.666/93, o ato convocatório de um certame deve ser minuciosamente 
elaborado, de forma a dispor de todas as condições essenciais à aferição das 
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características da contratação e do próprio objeto licitado. Nesse sentido, o artigo 

40 do referido diploma legal é claro ao dispor que no edital devem vir 
consignadas todas as características da prestação almejada, condições de 

participação e pagamento, normas para execução do contrato, periodicidade da 

prestação, dentre outras: 
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o 

nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 
execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, 

dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início 

da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: I - objeto 
da licitação, em descrição sucinta e clara; (...) VII - critério para julgamento, com 

disposições claras e parâmetros objetivos; (...) XVI - condições de recebimento 
do objeto da licitação; XVII - outras indicações específicas ou peculiares da 

licitação. (...) § 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: I 

- o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, 
especificações e outros complementos; II - orçamento estimado em planilhas de 

quantitativos e preços unitários; III - a minuta do contrato a ser firmado entre a 
Administração e o licitante vencedor; IV - as especificações complementares e 

as normas de execução pertinentes à licitação. O dispositivo legal transcrito 
prevê, ainda, expressamente a possibilidade de se elaborar anexos ao edital, dos 

quais constem todas as especificações do objeto licitado ou projeto básico/termo 

de referência, bem como planilhas que mencionem os quantitativos a serem 
observados, os locais onde serão realizados os serviços e a periodicidade da 

prestação. Isto se dá pelo instrumento convocatório balizar todo o procedimento 
licitatório que se desenvolverá. Em suma, devem as licitantes saber de antemão 

a que prestação se sujeitarão, em que condições e como serão remuneradas. 

Neste contexto, a devida delimitação do objeto licitado pelo edital torna-se 
elemento fundamental ao êxito do certame competitivo, pois não somente 

interferirá nas condições de participação das empresas e decisivamente na 
precificação a ser apresentada por estas, como também influenciará nos serviços, 

na prestação que poderá ser exigida da eventual contratada. 
Há que se destacar a descrição do objeto licitado interferir, ainda, de forma 

incisiva nas condições de habilitação das licitantes. Exigências formuladas com o 

escopo de averiguar a capacidade, idoneidade e aptidão das licitantes ao 
cumprimento da eventual avença. Nessa esteira é o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Contas da União, consagrado em sua súmula 177: Súmula 177 do 
TCU: A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra 

indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de 

igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que 
envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da 

licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a 
quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição 

do objeto do pregão. No caso em apreço, a objetividade na prescrição do objeto 
licitado não foi observada, pois, da leitura do edital e seus anexos, não se extrai 

as especificações essenciais do objeto. Por esses motivos, deve o edital ser 

retificado, para que, do seu Termo de Referência, conste todas as informações 
necessárias à definição do objeto, tais como: (i) a frequência (se diária, semanal, 

quinzenal ou outra); 
 

Ante o exposto, a impugnante requer que seja conhecida e acolhida a presente 

impugnação para que o edital seja alterado. 
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III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

 

O presente certame tem como objeto contratação de empresa especializada na 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DSIPOSIÇÃO FINAL DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE DE CLASSIFICAÇÃO A, B e E, COM FORNECIEMNTO DE BOMBONAS, EM 

REGIME DE COMODATO, para atender as necessidades do HOSPITAL DE PEDREIRAS. 

De início, ressalta-se que o presente edital está regido pelas disposições da 

Lei nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. 

Em razão da natureza do objeto, os autos foram remetidos ao setor requisitante, 

Gerência de Logística, o qual possui conhecimento técnico a respeito do objeto a ser adquirido. 

Logo, a decisão aqui proferida se fundamenta na manifestação do referido setor. 

No tocante ao questionamento acerca da subcontratação, item 2.1 da 

impugnação, a Gerência de Logística afirmou o seguinte:  

 
Item 2.1- A exigência do item 6 (da comprovação de aptidão) do termo de 

referência se refere à necessidade da empresa contratada apresentar as 

documentações que esta empresa pela sua discricionariedade julga como sendo 
as comprovações necessárias para a execução dos serviços aqui tratados pela 

EMSERH. Portanto, constitui mérito administrativo e permanecem as exigências 
para qualificação técnica. 

 

Em relação a alegação de que há imprecisão no objeto licitado, a Gerência de Logística 

afirmou que a contratada vai ficar responsável pela rota e rotina. Vejamos: 

 

Item 2.3- No que se refere a especificação dos serviços, esclarecemos que a 

contratação em epígrafe é, de forma sucinta, a prestação de serviços de coleta 
de resíduos com fornecimento de bombonas em comodato. Sendo assim, a rota 

e rotina de recolhimento das bombonas ficará a cargo da empresa contratada e 
esta deverá apresentar cronograma de recolhimento adequado ao quantitativo 

mensal de bombonas solicitadas para cada unidade, com dia e horários, para 

aprovação da Diretoria Administrativa da EMSERH. 
Portanto, no tocante à elaboração da proposta de preços para execução dos 

serviços, nada há que se falar, uma vez que, as empresas detém a expertise para 
realização do serviço aqui tratado, assim como, detém o conhecimento de todos 

os custos envolvidos para execução dos mesmos. 

 

Por último, informamos que os pedidos suscitados pelo impugnante não 

possuem amparo legal que justifique a modificação do edital.  

 

 

 

 



                                    EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
                                                 COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

 

Av. Borborema, Nº 25 - Q 16 - Calhau CEP: 65.071-360, São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 | CNPJ: 18.519.709/0001-63 
Página 8 de 8 

PROCESSO Nº 176.056/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

IV – CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, em respeito ao instrumento convocatório e em estrita observância 

aos princípios que regem os procedimentos licitatórios, CONHEÇO a impugnação apresentada 

pela empresa STERICYCLE GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, em razão a sua tempestividade, 

para no MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao pleito formulado. 

 

São Luís - MA, 12 de março de 2021. 

 
 

Lauro César Costa 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Mat. 528 
 
De acordo: 
 
Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 
Mat. 7.3270 


