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PROCESSO Nº 178.738/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 375/2021 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº 178.738/2020 - EMSERH  
 
Impugnante: CRISTAIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde de classificação A, B, D e E, com 
fornecimento de bombonas, em regime de comodato, para atender a demanda do Hospital da 
Ilha, unidade de saúde a ser administrada pela Emserh. 
 
I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL interposta pela empresa 
CRISTAIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA devidamente 
qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 
375/2021 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 pública está marcada para o dia 26/11/2021 às 

08h30min e o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica possa impugnar ou solicitar 
esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe é até às 18h00min do dia 
19/11/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 
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Com efeito, tendo em vista que a impugnação foi encaminhada às 
23h:50min no dia 19/11/2021, portanto, fora do prazo legal, reconhece-se a 
INTEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

Contudo, considerando a relevância do pedido e os princípios que regem os 
processos licitatórios, o mesmo será respondido para dirimir dúvidas da empresa 
impugnante, não sendo necessário a remarcação da abertura do certame. 

 
II – DAS RAZÕES 
Em apertada síntese, a empresa impugnante afirma que a exigência de Licença 

Operacional para tratamento através de incineração é restritiva e ilegal. Vejamos: 
 

O Edital faz as seguintes exigências de qualificação técnica, vejamos: 
EDITAL 12.3.4. Licença de Operação (LO) expedida pelo órgão 
competente, em nome da proponente, que contemple o tratamento 
(através de incineração) e destinação final de resíduos de serviços de 
saúde conforme Resoluções do CONAMA n.º 237/19 97 e CONAMA n° 
358/2005 2005. ... 12.3.7. Teste de queima em conformidade com a 
CONAMA n° 316/2002. ANEXO I 6.4. Licença de Operação (LO) expedida 
pelo órgão competente, em nome da proponente, que contemple o 
tratamento (através de incineração) e destinação final de resíduos de 
serviços de saúde conforme Resoluções do CONAMA n.º 237/1997 e 
CONAMA n° 358/2005 2005. 6.6. Teste de queima em conformidade com 
a CONAMA n° 316/2002, pois serão gerados resíduos da Classe A, que 
são os resíduos que obrigatoriamente devam ser incinerados. Portanto, 
NÃO SERÃO ACEITOS outros métodos de tratamento dos resíduos 
(autolavagem, etc.), apenas a incineração. Como pode ser observado 
acima, na qualificação técnica exige que a Licença Operacional para 
tratamento através de incineração, o que torna o certame restritivo e 
ilegal. 
A exigência técnica, se for interpretada de forma estrita, aceitará licenças 
operacionais apenas de empresas que executem o tratamento por 
incineração, o que torna o certame altamente restritivo. Os resíduos dos 
serviços de saúde, conforme RESOLUÇÃO RDC Nº 306/2004 da ANVISA, 
pertencem ao chamado GRUPO A, que são os resíduos com a possível 
presença de agentes biológicos que, por suas características, podem 
apresentar risco de infecção. Conforme as licenças operacionais que a 
CRISTAIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA 
possuem (em anexo), todas permitem a Coleta, Transporte, Tratamento 
Manuseio de Resíduo Classe I, II, incluindo Resíduos da Saúde Grupo A, 
B e E – Tratamento Térmico (Autoclave). A incineração, bem como a 
autoclavagem, são tratamentos térmicos. De acordo com a tecnologia, os 
resíduos recebem determinado calor (temperatura de reação) por 
determinado tempo (tempo de reação), extinguindo qualquer agente 
biológico, bem como reduzindo o volume com os processos físico-
químicos. No caso da nossa empresa, que utiliza o Tratamento Térmico 
utilizando um Autoclave, conforme as licenças em anexo, podem ser 
utilizados para a descontaminação e descaracterização de resíduos sólidos 
(grupos A, B e E) proveniente dos serviços de saúde e controle sanitário 



                                    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 3 de 5 

PROCESSO Nº 178.738/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

de hospitais, indústrias e centros de tratamento de Resíduos dos Serviços 
de Saúde (RSS). A autoclave é um processo de esterilização a vapor, no 
qual se aplica vapor saturado sob pressão superior à atmosfera com a 
finalidade de se obter a esterilização do resíduo. Esses resíduos são os 
rejeitos resultantes de atividades exercidas nos serviços relacionados com 
o atendimento à saúde humana ou animal, não só gerados em hospitais, 
mas também em clínicas, laboratórios, consultórios odontológicos e 
veterinários, farmácias, postos de saúde e outros similares que, por suas 
características oferecem risco de contaminação e, por isso, necessitam de 
processos de manejo, exigindo tratamento à sua disposição final. A partir 
do momento que o Edital determina que só aceitará Licença de Operação, 
bem como atestado de capacidade técnico-profissional somente do 
Tratamento Térmico da INCINERAÇÃO, em detrimento de outros 
Tratamentos Térmicos como a autoclavagem, sem justificativa plausível, 
há clara restrição de competitividade que ofende a legalidade e 
competitividade do certame. Em leitura em toda as resoluções 
mencionadas no Edital, em nenhuma delas afirma que os resíduos da 
“Classe A” devam obrigatoriamente serem tratados termicamente por 
incineração, tampouco veda a utilização da autoclavagem. Não à toa que 
o ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE CONECEDEU A CRISTAIS LICENÇA 
DE OPERAÇÃO PARA TRATAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDO DE SAÚDE DOS 
GRUPOS “A”, “B” E “E” E SUAS RESPECTIVAS CLASSES. Ora, se não há 
impedimento legal para utilização do método autoclavagem para 
tratamento de resíduo sólido do Grupo A e o órgão ambiental competente 
concedeu a CRISTAIS a licença de operação para tratar resíduos sólidos 
do Grupo A, facilmente se deduz que a exigência de licença de operação 
para execução de tratamento de resíduo sólido de saúde exclusivamente 
no método de incineração constitui-se em uma restrição de 
competitividade indevida, sendo manifestamente ilegal, pois fere o 
princípio de competitividade. Assim, o mais adequado para que afaste 
qualquer incidente de restrição de competitividade é a substituição da 
palavra INCINERAÇÃO para o termo TRATAMENTO TÉRMICO. Em sendo 
ilegal a exigência exclusiva de tratamento sólido por incineração, a 
exigência do item 12.3.7. do Edital e 6.6 do Termo de Referência, devem 
ser reformadas, pois o teste de queima só é realizado para o método de 
incineração, devendo este item ser reformado, determinando que para 
aqueles que apresentarem Licença de Operação para o método 
incineração, deverão apresentar o teste de queima. Se faz relevante 
rememorar a LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 067/2021 – CSL/EMSERH, cujo 
objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de 
serviços de saúde de classificação A, B e E, com fornecimento de 
bombonas, em regime de comodato, para atender a demanda do Hospital 
de Cuidados Intensivos – HCI, conforme especificações, quantitativos e 
condições estabelecidas no Termo de Referência (edital em anexo). 
Nesta, uma empresa realizou questionamento idêntico a este, e a 
resposta foi a admissão do tratamento de autoclavagem e exigência de 
teste de queima somente para quem apresentasse Licença de Operação 
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para o método incineração (resposta de esclarecimento em anexo). 
Repisa-se que não há justificativa técnica, fática e jurídica para manter a 
exigência de exclusiva de tratamento técnico por incineração, tendo em 
vista que existem outros métodos que podem executar os resíduos de 
saúde como a Tratamento Térmico por Autoclave, o que fere o princípio 
da competição. Para exemplificar melhor o nosso pleito e colocar um olhar 
prático as nossas explanações, trazemos abaixo as exigências de 
qualificação técnica Licitação Eletrônica nº 170/20201 da Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, que possui objeto 
idêntico ao que ora se licita, onde não indica qual o processo de 
tratamento de resíduos dos serviços de saúde: a) Os Atestado(s) e/ou 
Declaração(ões) de Capacidade Técnica, em nome da MATRIZ ou FILIAL 
da empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a licitante prestou ou presta serviços 
compatíveis com o objeto desta Licitação. O atestado deverá ser impresso 
em papel timbrado do eminente, constando seu CNPJ e endereço 
completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, 
administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com 
expressa indicação de seu nome completo e cargo/função. b) Licença de 
Operação (LO) emitida pelo órgão ambiental competente, em nome da 
proponente, para coleta e transporte de resíduos perigosos, nos termos 
da Resolução do CONAMA n.º 237/1997. c) Apresentar Declaração 
contendo relação dos veículos utilizados para coleta e transporte externo 
dos resíduos acompanhada dos respectivos Certificados de Inspeção 
Veicular (CIV) segundo a portaria 457/2008 do Inmetro e Certificado de 
Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos (CIPP) segundo 
Portaria 204/2011 do Inmetro em atendimento às exigências legais e às 
normas da ABNT. d) Licença de Operação (LO) expedida pelo órgão 
competente, em nome da proponente, que contemple o tratamento e 
destinação final de resíduos de serviços de saúde conforme Resoluções 
do CONAMA n.º 237/1997 e CONAMA n° 358/2005. Desta forma, visando 
manter a legalidade e competitividade do certame, se faz necessário e 
salutar, realizar as modificações aqui apontas, o que desde já se requer. 

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

impugnação para que o edital seja reformado. 
 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
 

De início cumpre ressaltar que o presente edital está regido pelas disposições da Lei 
Federal 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 Administrativa, o qual possui conhecimento técnico a respeito do objeto a ser adquirido. 
Assim, a decisão aqui proferida se fundamenta na manifestação do referido setor. 

 

A Gerência Administrativa, através do Despacho Administrativo colacionado às fls. 
165, esclareceu os questionamentos suscitados. Observemos: 

 
O artigo RDC nº 222/2018 de 28/03/2018 (Regulamenta as Boas Práticas 
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de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras 
providências) 
Seção V 
Resíduos de Serviços de Saúde do Grupo A – Subgrupo A5 
Art. 55 Os RSS do Subgrupo A5 devem ser encaminhadas para tratamento 
por incineração. 
Parágrafo Único. Os RSS referidos no caput devem ser segregados e 
acondicionados em saco vermelho duplo, como barreira de proteção, e 
contidos em recipiente exclusivo devidamente identificado.” 
Pelo acima exposto, e acreditamos que é de conhecimento das empresas 
que trabalham com este tipo de serviço que os resíduos do subgrupo A5, 
representam alta infectividade, dessa forma, precisam passar pelo 
processo de incineração. 
No que diz respeito ao pedido de esclarecimento da empresa C & E Gestão 
Ambiental (fl. 162-163), encaminhado pela empresa Cristais; informamos 
que o HCI à priori foi aberto para assistência aos pacientes com a Covid-
19, ou seja, a finalidade do mesmo era essa, entretanto, agora abrange 
uma infinidade de outros tratamentos, que, no entanto, não são 
cirúrgicos. Desta forma, esclarecemos que o Hospital da Ilha, será um 
hospital que atenderá procedimentos cirúrgicos de grande porte. 
 

Desta forma, ressalta-se que o pedido de impugnação não suscitou a 
necessidade de modificação do edital, tendo em vista que os argumentos invocados 
não possuem amparo legal que justifique a modificação dos termos inicialmente 
estabelecidos. 

 

IV – CONCLUSÃO 
 

Ante o exposto, em respeito ao instrumento convocatório e em estrita observância 
aos princípios que regem os procedimentos licitatórios, NÃO CONHEÇO a impugnação 
apresentada pela empresa CRISTAIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS 
LTDA, em razão da sua intempestividade. 

 

Na oportunidade, permanecem inalteradas as cláusulas editalícias, bem como a data 
de abertura da Licitação Eletrônica nº 375/2021. 
 

São Luís - MA, 25 de novembro de 2021. 
 

 
 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Mat. 536 
 
 

De acordo: 
Vicente Diogo Soares Júnior 

Presidente da CSL/EMSERH 
Mat. 7.327 


