
Impugnação 
 

 

Belo Horizonte,12 de julho de 2021 
 
 
À 

Prefeitura Municipal de Carandaí- MG 

Comissão Permanente de Licitações 

Processo 069/2021 
Processo Licitatório 057/2021 
Pregão Presencial 052/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, 

TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE 

DO MUNICÍPIO 

 

A VT AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 23.377.905/0001-

80, inscrição estadual 0018.2822.00-34, situada avenida Perimetral 2333, Distrito Industrial vale 

do Jatobá, Belo Horizonte, Minas Gerais, vem, respeitosamente apresentar a seguinte 

impugnação: 

 
 

 Ocorre que a exigência acima está a restringir o caráter competitivo do certame 

uma vez que o edital exige somente tratamento por incineração.. Porém existem diversas formas 

de tratamento de resíduos de saúde e estes devem ser submetidos a processos de tratamento em 

equipamento que promova redução de carga microbiana compatível com o nível III de inativação 

microbiana, conforme art.15 – Resolução CONAMA n° 358/05 e, após o tratamento, deverão ser 

encaminhados para aterro sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para disposição 

final de Resíduos de Serviços de Saúde – RS.  

 

 O Termo não permite a possibilidade de subcontratação dos serviços, 

restringindo ainda mais à participação de empresas que não possuem o tratamento específico por 

“incineração”. 

 

 Os resíduos de saúde dos grupos "A e E " representam 90 % do volume gerado 

nos estabelecimentos e são passiveis de tratamento por autoclave. Esse equipamento não gera 

gases, nem atinge a temperatura de 800 graus conforme solicitado no edital, mas garante alta 

eficiência em seu processo de desinfecção bacteriológica e considerável redução de volume dos 



resíduos tratados, (sendo ainda uma tecnologia muito menos agressiva ao meio ambiente do que 

o processo por incineração). 

 

 Ademais é necessário reconhecer que a Lei Federal 8.666/93 e a Constituição 

Federal, fizeram prevalecer os princípios norteadores de todo e qualquer procedimento licitatório, 

não podendo manter no edital, normas que de alguma forma possam coibir o direito participativo 

das empresas, princípios esses tão bem dispostos no artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93: 

 

“Art. 3º. 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. 

 

§ 1º - É vedado aos agentes públicos: 

 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências 

ou distinções em razão da naturalidade, sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer 

outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato.” 

O processo licitatório deve ser regido pelos princípios constitucionais da 

isonomia, legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

outros correspondentes, se assim houver. 

 

 Solicitamos que o edital seja retificado , de modo a permitir o tratamento térmico 

dos resíduos via autoclave, ou qualquer forma de tratamento térmico além da incineração, 

conforme resoluções permitidas pelas resoluções: CONAMA 358/2005, ANVISA RDC 306/2004, 

NBR 12810/93, LEI 12305/2010 e decreto 7404/2010 . 

 
 
Atenciosamente, 

 
 

______________________________________ 

VT Ambiental Ltda 
Rafael Santa Anna da Silva 

Sócio-diretor 


