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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

 

 

Julgamento de impugnação protocolado por empresa interessada em participar da 

Concorrência nº 002/2020, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica visando a 

prestação de serviços de gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos, nas etapas de recebimento; triagem; valorização, por meio de técnicas de 

eficientização de reutilização e reciclagem; destinação ambientalmente adequada de 

resíduos e disposição final unicamente de rejeitos da construção civil (RCC) e volumosos 

provenientes do Município do Salvador, em Central de Tratamento de Resíduos, subdividido 

em 02 (dois) lotes, sob regime de empreitada por preço unitário, de acordo com a prescrição 

da Lei Federal 12.305/2010 e no conceito de “Cidade Sustentável”, conforme especificações 

contidas no Projeto Básico – Anexo I deste Edital. 

 

 

JULGAMENTO 

 

 

O presente julgamento é respaldado por Parecer Técnico elaborado pela área interessada 

na contratação do serviço, tendo sido analisado pela COSEL os aspectos jurídicos quanto à 

referida impugnação. 

 
1. Quanto à suposta irregularidade quanto à distância definida entre os núcleos de 

Limpeza e os aterros para onde serão encaminhados os Resíduos em violação ao 

princípio da competitividade. 

 

Não assiste razão ao impugnante quanto às alegações carreadas, posto que, a distancia 

definida para a localização dos empreendimentos tem o objetivo de não ensejar qualquer 

desequilíbrio aos atuais contratos de limpeza urbana em relação ao custo de deslocamento 

dos equipamentos de coleta. Além disso, a distância acima da atual praticado pelos veículos 

coletores provocaria aumento no tempo improdutivo de deslocamento reduzindo, desta 
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maneira, a quantidade de resíduos a coletar, ou ainda, trazendo a necessidade de 

ampliação da frota de veículos. 

 

Assim, calculou-se a distancia virtual de cada NL ao aterro atual e a correspondente média 

de distancia percorrida por cada consorcio até a destinação final de R.C.C. Rebateu-se 

essas mesmas quilometragens média percorrida nos contratos de coleta, como localizações 

limites de instalação da futura Unidade de Tratamento. Com isso, definiram-se duas 

distancias: a distancia virtual média do centro de massa do Lote 1, localizado no Núcleo de 

Limpeza 09, ao local da atual destinação final de RCC igual a 12,75 km e o Contrato 

SEMOP nº 022 de 2018 considerou a distancia virtual média do centro de massa do Lote 2, 

localizado no Núcleo de Limpeza 16, ao local atual de destinação final de RCC igual a 9,89 

km. 

 

Sendo assim não há correções a serem aplicadas ao edital em virtude dos fatos alegados. 

 

2. Do suposto fracionamento do objeto Licitado e das alegadas consequências 

diametralmente opostas ao interesse público. 

 

Quanto às alegações de fracionamento do certame e as possíveis conseqüências alegadas, 

também não são procedentes, posto que inexiste quaisquer irregularidades de tal monta. A 

divisão do objeto em dois lotes tem como objetivo alinhar o gerenciamento dos resíduos 

sólidos, da origem ao destino, em áreas do Município que apresentam características 

similares e, desta maneira, propiciar uma maior sintonia entre as diversas etapas do sistema 

de limpeza urbana e melhor organização da gestão e do gerenciamento dos resíduos 

sólidos, por NL, por Prefeitura Bairro e por área.  

 

Os dois empreendimentos propostos nessa licitação complementam os atuais contratos de 

limpeza urbana. No Lote da Limpeza urbana que atende a orla corresponderá a um 

empreendimento de recebimento de RCC e Volumosos gerados naquela área e no Lote da 

limpeza urbana que atende a região do miolo/subúrbio, corresponderá outro 

Empreendimento para o gerenciamento dos RCC e volumosos promovendo, desta maneira, 

a perfeita caracterização dos serviços realizados em cada região do Município.  
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Ressalta-se que o gerenciamento integrado de todas as etapas da prestação de serviço 

propicia melhores condições de apropriação dos recursos operacionais e os investimentos 

necessários em cada região do município, seja na orla, miolo/subúrbio ou ilhas.  

 

 

3. Quanto à suposta ausência de justificativa para adjudicação de apenas 01 (um) lote 

por licitante: 

 

O motivo alegado pela impugnante como justificador para a alteração deste item do edital 

não se sustenta, posto que, consoante decisão técnica adotada por esta Secretaria, 

respaldada por Parecer da Procuradoria Geral do Município e, ainda, com subsídio legal e 

jurisprudencial. 

 

A decisão de permitir a adjudicação de apenas 01 lote por licitante passa pelo estímulo e 

incentivo à maximização da competitividade, ampliando a participação de proponentes e, 

portanto, incentivando uma maior concorrência, o que, por conseguinte, irá gerar melhores 

propostas, haja vista que os licitantes sabendo que haverá uma maior concorrência, se 

esforçarão em ofertar os melhores valores possíveis de propostas dentro de suas 

capacidades de operacionalização, resultando no atendimento do princípio da 

economicidade. 

 

Os benefícios que podem ser alcançados por tal medida são intangíveis no que diz respeito 

à ampliação da competitividade, ressaltando, ainda, para o atendimento do interesse público 

pretendido a medida se demonstrou como essencial. Assim, esta municipalidade em cotejo 

com o principio da razoabilidade entendeu ser esta a melhor forma de contratação. 

 

Permitir que apenas uma empresa fosse vencedora dos 02 (dois) lotes inicialmente 

demandaria do contratado uma capacidade operacional muito grande, ao passo que, para 

que pudesse concorrer aos dois lotes, haveria que apresentar as exigências técnicas 

necessárias para o atendimento dos dois lotes, sob pena de ter sua proposta desclassificada 

diante do cenário global do objeto a ser licitado. 

 

Tal medida poderia gerar danos a essa municipalidade no que tange à obtenção das 

melhores propostas, o que resultaria na não observação do princípio da economicidade. 
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4. Quanto à suposta ausência de razoabilidade nas exigências de comprovação de 

capacidade técnica operacional. 

 

Em que pese o edital ter trazido a referida exigência em seu bojo, no que tange ao “item 6” 

do Projeto Básico, verificamos que tal exigência demonstra-se descabida em face da 

vedação de que uma mesma empresa possa ser adjudicatária de mais de 01 (um) lote do 

certame. Sendo assim, tal exigência será retirada do edital e não será utilizada para 

desclassificar nenhum dos proponentes. 

 

Salienta-se, ainda, que a diminuição da exigência supra mencionada não é motivo suficiente 

para reposição dos prazos licitatórios. Logo, não há que se falar em reabrir-se os prazos 

inicialmente estabelecidos, posto que, inquestionavelmente, a alteração não afeta a 

formulação das propostas dos possíveis licitantes. 

 

5. Quanto suposta impossibilidade de se exigir a CAT no presente certame 

 

Inicialmente, é necessário esclarecer que ocorreu erro material no edital ao constar dois 

itens enumerados como “10.5.1.4”, posto que, o segundo deveria ter constado como item 

“10.5.1.5”. 

 

Esclarecido e sanado o erro que não interfere no certame, verificamos que as alegações do 

impugnante também não merecem guarida, haja vista que, toda a peça licitatória, logo, o ora 

tratado “item 10” do edital devem ser interpretadas conjuntamente, de modo que, sejam 

verificadas as efetivas exigências feitas pelo ente Público. 

 

E exigência cunhada na parte final do item 10.5.4 (10.5.5 corrigido), a saber: “e de 

Certidões de Acervo Técnico (CAT), nas quantidades e prazos de cada lote, conforme 

previsto no anexo I - Projeto Básico.”, refere-se ao Acervo técnico do (s) profissional (is) 

que serão apresentados como responsáveis/equipe técnica para fins de comprovação da 

qualificação técnica da empresa. 
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Corroborando com a explanação acima mencionada, citamos o item 10.5.2, que vem logo 

abaixo do item discutido e que diferencia claramente os atestados de capacidade técnica 

das certidões de Acervo Técnico. 

 

Sendo assim, não assiste nenhuma razão ao impugnante ao rechaçar as exigências acima 

referidas. 

 

6. Quanto à alegação de ausência de previsão expressa do reajuste contratual; 

 

No que tange à ausência de cláusula especifica mencionando a forma de reajuste 

contratual, salientamos que, os referidos reajustesadvêm de Lei, além de que, o município 

de Salvador tem regramento próprio no que tange às concessões de reajuste, reequilíbrio e 

repactuação contratual. 

 

A forma de consecução dos referidos incidentes encontram-se dispostos na Instrução 

Normativa SEFAZ n.º 034/2014, a qual delineia toda a formatação, prazos, formalidades, 

bem como os índices a serem aplicados. Assim, a versão definitiva da minuta do contrato 

constante do Anexo do Edital trará em sua redação final os referidos parâmetros abaixo 

transcritos a título de informação: 

 

O valor do contrato poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base a 
variação. O reajustamento dos preços em “Real” será procedido, atendendo a legislação 
pertinente. O índice de correção é o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 
Especial) ou índice legalmente previsto à época, do Instituto Brasileiro de Economia, coluna 
35, da Fundação Getúlio Vargas, conforme Fórmula do Reajustamento: 
 

 

Pr = Po x Ii 

Io 

 

Onde: 

 

Pr = Preço Reajustado. 

 

Po = Preço inicialmente contratado (na hipótese de primeiro reajuste) ou preço vigente (nos 

subsequentes). 
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Ii = Índice de preços correspondentes à “i”. 

 

Io = Índice de preços correspondente à data fixada para apresentação da proposta ou do 

orçamento a que a proposta se referir (na hipótese de primeiro reajuste) ou à do último 

reajuste (nos subsequentes); 

 

I = Periodicidade de 01 (um) ano contada da data fixada para apresentação da proposta 

ou do orçamento a que a proposta se referir (na hipótese de primeiro reajuste) ou à do 

ultimo reajuste (nos subsequentes). 

 

7. Quanto à alegação de incompatibilidade na inclusão de Resíduos Mistos no objeto 

da Licitação. 

 

Não assiste razão ao impugnante ao realizar a referida alegação. Preliminarmente, essa 

Licitação tem por objeto a contratação de uma Central de Tratamento de Resíduos em que o 

aterro de inertes é PARTE integrante do empreendimento.  

 

Os resíduos mistos correspondem à mistura de entulho com resíduos volumosos e que 

atualmente são destinados para o aterro de inertes. Esse material corresponde a 

aproximadamente a 3,7% do total de resíduos coletados e não inclui resíduos orgânicos. Os 

veículos de coleta que transportam resíduos orgânicos são destinados ao Aterro 

Metropolitano Centro, licenciado a receber tal material. 

 

Além disso, o Poder Público está construindo mais Ecopontos e Pontos Limpos, em todos os 

Núcleos de Limpeza, visando receber RCC proveniente do pequeno gerador, até o volume 

de 2m³. Esses Ecopontos também receberão Resíduos Volumosos, o que reduzirá a 

quantidade de material misto encaminhado a central de tratamento. 

 

Assim, restando claro que as definições do Edital em momento algum cogitou o descarte de 

resíduos orgânicos, não há que se falar em vícios que possam levar à correção do Edital. 

 

Ante o exposto, ressalvando o item do Edital que deve ser corrigido a partir do presente 

julgamento o certame deve prosseguir na data e horário já agendado, haja vista que as 
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alterações a serem realizadas por não interferem na formulação da proposta e não impõem 

a reposição de prazos. 

 

Salvador, 06 de Agosto de 2020 

 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO: 
 
Maria Ivonete Gomes Silva  
Presidente/COSEL 
 
Elna Rodrigues Amorim  
Membro 
 
 
Siomara Stela Ladeia Pereira Lavigne de Lemos  
Membro 
 
 


