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DECISÃO 

 

Trata-se de Impugnação ao Edital da Tomada de Preços n° 032/2018, que versa 

sobre a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de caixas 

estacionárias e de transporte de resíduos de classe II (Resíduos Sólidos Urbanos), bem como, 

a destinação final em aterro sanitário devidamente licenciado pelo órgão de meio ambiente 

competente (IEMA), interposta pela empresa Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços 

LTDA. 

 

Em sua impugnação, a empresa questiona os itens 5.1.3, 6.1.3, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.9 

do Edital, alegando em síntese que os critérios apresentados pela Administração não são 

claros para a formulação de proposta de preços. Afirmando da necessidade do Município 

expor a quantidade de caixas estacionárias a serem utilizadas, bem como a quantidade de 

viagens que serão necessárias para o transporte do lixo. 

 

Ademais, a empresa impugnante questiona que o Edital impugnado não apresenta 

a exigência de balanço patrimonial e demonstrações contábeis no formato de SPED contábil, 

para aquelas empresas que estão sujeitas às exigências da Escrituração Contábil Digital.  

 

Pois bem, assim como o breve relatório, não vislumbro a necessidade de uma 

decisão estendida ante a simplicidade da explanação do mérito, visto que no que tange ao 

questionamento referente à quantidade de viagens necessárias para o transporte, este não 

merece prosperar. Haja vista que está especificada a quantidade de toneladas de resíduos a 

serem transportados, média de 300 (trezentas) toneladas. Assim sendo, presume-se que as 

empresas que possuem experiência no ramo de transporte de resíduos sólidos por certo sabe, 

ou pelo menos deveria saber, qual a quantidade de viagens necessárias para transportar 

referida quantidade. 

 

Quanto ao questionamento da quantidade de quilômetros a serem percorridos pela 

empresa vencedora, não pode o Município especificar tal quantidade, haja vista que quem 

deterá o contrato com o aterro será o contratado para prestar o transporte, pois esse é o objeto 

da contratação, ou seja, transporte e destinação final. No entanto, se um licitante tem seu 
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contrato com uma área de destinação final (aterro) mais próxima que a de outro licitante, o 

Município não pode determinar que todos façam no mesmo local, obrigando aos licitantes a 

contratarem com o mesmo aterro, mas sim buscar a proposta mais vantajosa, atendendo aos 

objetivos da licitação. 

 

Vale frisar que o preço do serviço é dado por tonelada de lixo transportado. Por 

este motivo julga-se improcedente o questionamento referente a quilometragem a ser 

percorrida para o transporte dos resíduos sólidos. 

 

No que tange ao questionamento do tempo máximo em que podem os resíduos 

permanecer no Município, este já é relatado no item 7.7 do edital, onde está explicito o total 

de horas que poderá permanecer, sendo este o tempo de 72 (setenta e duas) horas. Entretanto, 

o tempo de 72 (setenta e duas) horas é contado a partir do comunicado feito por este 

Município à Contratada, cientificando-a das referidas caixas estarem cheias, motivo pelo qual 

julga também improcedente tal questionamento. 

 

Outrossim, quanto à quantidade de caixas estacionárias, neste ponto assiste razão 

ao Impugnante, visto que o edital fala de apenas uma caixa estacionária, quando em verdade a 

necessidade do Município é de 02 (duas) caixas coletoras de 30m³ (trinta metros cúbicos). 

Assim sendo julgamos procedente tal questionamento para mudar o trecho do edital em que 

trata da quantidade de caixas estacionárias, de uma para duas caixas coletoras. 

 

Por fim, referente ao questionamento da ausência de exigência do balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis em formato de SPED Contábil, este também merece 

proceder. Considerando que no edital impugnado de fato não constava tal exigência, bem 

como seus direcionamentos.  

 

Sendo assim, julgamos tal ponto procedente, passando a constar no novo texto do 

edital, no item 6.1.3, letra “c”, a seguinte redação: 

 

c) O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis apresentados na forma 

do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped, deverá atender 

obrigatoriamente a Instrução de Serviços nº 107, de 23 de maio de 2008 do 

DNRC. Grifo nosso. 
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Desta feita, publique-se o novo Edital da Tomada de Preços ora epigrafada no site 

da Prefeitura Municipal de Pinheiros, no endereço www.pinheiros.es.gov.br, remarcando a 

abertura do certame. Repita-se tal publicação no Diário Oficial do Estado e demais veículos 

de mídia de grande circulação. 

 

Intime-se a empresa Impugnante com cópia desta decisão. 

 

Publique-se, Registre-se. 

 

Pinheiros – ES, 28 de dezembro de 2018. 

 

 

VANEY LACERDA FERNANDES  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregão 

 

 

ELIZABETE BATISTA PEREIRA e SILVA                           WANDERLAN OLIVEIRA XAVIER 

                        Membro                                                                                          Membro 

 

 

 

 

DIEGO ALVES ASSIS FERNANDES                                            JORDANA FAVARO ALTOÉ 

                  Membro                                                                                               Membro 
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