
 
 

 

ILMO (A). SR (A). PREGOEIRO (A) DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CONVALE – MG 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.: Pregão Presencial n° 009/2021 

 

 

 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº. 01.568.077/0012-88, com endereço na Avenida Geraldo 

Potyguara Silveira Franco, 950, Parque Das Empresas, Mogi-Mirim - SP, CEP: 13.803-280, 

por intermédio de seu representante legal in fine assinado, vem, respeitosamente, 

apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS aos termos do edital referenciado. 

 

O item 1.2 do edital diz que a coleta deverá ser semanal, assim como o item 3.1, o 

qual também determina que a coleta deverá ser semanal nos municípios consorciados ao 

CONVALE, como pode ser observado: 

 

1.2 – A coleta deverá ser realizada uma vez por semana. O serviço deverá atender 

todas as normas legais e ambientais aplicáveis. 

 

3.1 – A coleta deverá ser realizada uma vez por semana, nos municípios 

consorciados ao CONVALE, que manifestarem interesse nesta prestação de 

serviços, no período compreendido de segunda a sexta-feira no horário das 8:00 as 

17:00 horas. O serviço deverá atender todas as normas legais e ambientais 

aplicáveis. 

 

Entretanto, o quadro presente no item 2 do Termo de Referência traz uma frequência 

específica para cada um dos municípios: Água Cumprida (quinzenal), Campo Florido 

(mensal); Comendador Gomes (mensal), Conceição das Alagoas (semanal), Delta 

(quinzenal), Planura (quinzenal), Sacramento (quinzenal), Uberaba (diária), Veríssimo 

(quinzenal). 
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Diante disso, é fundamental que o douto Pregoeiro determine qual a frequência 

exata do serviço para cada município, conforme dispõe o quadro constante no item 2 

do Termo de Referência, a fim de que seja eliminada a presente contradição existente 

no presente edital. 

 

Além disso, o Edital não é preciso quanto aos locais de coleta, determinando apenas 

os municípios onde serão realizados os serviços, sem informar os locais de prestação dos 

serviços e seus respectivos endereços. 

 

Elucidando os serviços que se pretende contratar, o instrumento convocatório 

descreveu o objeto licitado: 

 

Contratação de empresa especializada para realização de coleta, transbordo e 

tratamento de resíduos de serviço de saúde dos grupos A, B, e E da resolução 

CONAMA 358/05 e RDC 326 da ANVISA para atendimento aos municípios do 

CONVALE, conforme descritivo constante no anexo I. 

 

Na mesma linha, foi o Termo de Referência, eis que completamente silente quanto a 

especificações de suma importância à delimitação do objeto. Ocorre, Il. Pregoeiro, que não 

foram indicados os locais de realização dos serviços e seus respectivos endereços. 

 

Esses fatores são imprescindíveis para a precificação, uma vez que caberá à 

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 os locais de realização dos serviços.  

 

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 características da contratação e do próprio objeto licitado. 
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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. 
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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, vem questionar: 

 

(i) Qual a frequência exata da prestação dos serviços (se semanal, 

quinzenal ou mensal?  

 

(ii) os locais onde serão realizados os serviços e seus respectivos 

endereços. 
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Termos em que pede e espera deferimento. 

Mogi Mirim, SP, 10 de junho de 2021. 

 

 

 

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA. 

Julio Cesar da Silva Junior 

092.723.326-64 

10.032.831 
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