
 

 

À  

Município de Ilhota 

Ilhota - SC  

A/C: Pregoeira 

 

 

Assunto: Impugnação 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2022 - FMS. 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 502/2022. 

TIPO: MENOR PREÇO – TOTAL POR ITEM 

 

BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 08.680.158/0001-61, com sede na RUA ABRÃO NACLES, 

514, PARQUE INDUSTRIAL E COMERCIAL ABRÃO NACLES, CEP: 87.207-500, 

CIANORTE/PR, neste ato representado pelo seu Outorgado infra-assinado, com fulcro no Item 12 – 

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL, tempestivamente vem à presença de Vossa Senhoria, apresentar 

IMPUGNAÇÃO, ao Edital de PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2022, com previsão para ser 

realizado no dia 29 de novembro de 2022 às 09:30 h (horário de Brasília). 

 

A BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA é empresa 

especializada em coleta, transporte e encaminhamento para Tratamento e Disposição final os Resíduos 

dos Serviços de Saúde, atuando há mais de 17 anos neste segmento de mercado, participando e se 

sagrando vencedora em diversas licitações dos Governos Municipais, Estaduais e mesmo Federal. 

 

Assim, infelizmente a peça em apreço, tece exigências que afunilam e 

restringe o número de participantes para a contratação com a devida segurança. 

 

Sem desrespeitar o trabalho da Comissão de Licitação, esta signatária 

afirma seu interesse em participar e oferecer a presente impugnação ao edital, contando com sua 

sensibilidade e a compreensão. 

 

(1) - Dos Fatos Subjacentes 

 

 

01 –  Trata-se de edital referente PREGÃO PRESENCIAL N° 

073/2022, do tipo “MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM”, cujo objeto é “REFERENTE A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, 

TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, 

conforme anexo I do edital”. 

 

02 – Esta impugnante, com interesse em participar do certame em 

apreço, fez a aquisição do edital e compulsando-o, se deparou com algumas irregularidades. 

 

 

 

 

 

 



 

 

(2) – DA IMPUGNAÇÃO 

 

 

01 - Item 6.4 – RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 

Subitem 6.4.1) Atestado(s) de capacidade técnica 

compatível(s), em características e quantidades, fornecido(s) 

por pessoa jurídica de direito público, registrados no 

CREA, que mostre que o responsável(is) técnico(s) 

pertencente(s) ao quadro efetivo da empresa, está exercendo 

ou exerceu atividade no ramo de Engenharia Sanitária 

referente aos serviços de coleta, transporte e destino final de 

resíduos de saúde. 

 

 

A exigência de Atestado de Capacidade Técnica que mostre que o 

responsável técnico pertence ao quadro efetivo da empresa, não condiz com termos exigidos na Lei 

8.666/93, em seu Art. 30º, parágrafo § 1º, inciso I, que diz: 

 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do 

licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega da proposta, profissional de nível 

superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, detentor de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, 

vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 

máximos; 

 

A capacidade técnica a ser comprovada em certames se divide em 

Capacidade Técnico Operacional e Capacidade Técnico Profissional.  

 

Capacidade Técnico Operacional seria atributos da própria empresa, 

desenvolvidos a partir do desempenho da atividade empresarial, já a Capacidade Técnico Profissional, 

refere-se ao desempenho de atividade (aptidão e experiência) do profissional. 

 

Como podemos verificar a seguir, e a fim de evitar restrição no 

processo licitatório, este também é o entendimento do Tribunal de Contas da União, através do 

Acórdão 2299/2007 Plenário (Voto do Ministro Relator) 

 

“ Os critérios estabelecidos em procedimentos licitatórios 

para a          qualificação técnico-operacional deve ater-se, 

única e exclusivamente, ao objetivo de selecionar uma 

empresa que tenha as condições técnicas e operacionais 

necessárias para realizar o empreendimento licitado”. 

  

Vejamos também o entendimento do Acordão 2297/2005 – 

Plenário: 

 

” 8. O artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, utiliza a 

expressão “qualificação técnico-profissional” para indicar a 

existência, nos quadros permanentes de uma empresa, de 



 

 

profissionais em cujo acervo técnico conste a 

responsabilidade pela execução de obras ou serviços 

similares àqueles aspirados pelo órgão ou entidade da 

Administração”. 

“ 9. Todavia, há que se atentar para o fato de que a Lei nº 

8.666/93 não define o que seja “quadro permanente”. Assim, 

essa expressão poderia ser compreendida como o conjunto 

de pessoas ligadas à empresa de modo permanente, sem 

natureza eventual, por meio de vínculos de natureza 

trabalhista e/ou societária. Esse conceito, entretanto, 

reclama certa ampliação nas hipóteses em que a autonomia 

no exercício da profissão descaracteriza o vínculo 

empregatício sem afastar a qualificação do sujeito como 

integrante do quadro permanente, como é o caso dos 

profissionais da área de engenharia”. 

“10. A exigência de que as empresas concorrentes possuam 

vínculo empregatício, por meio de carteira de trabalho 

assinada, com o profissional técnico qualificado mostra-se, 

ao meu ver, excessiva e limitadora à participação de 

eventuais interessados no certame, uma vez que o essencial, 

para a Administração, é que o profissional esteja em 

condições de efetivamente desempenhar seus serviços no 

momento da execução de um possível contrato. Em outros 

termos, o sujeito não integrará o quadro permanente 

quando não estiver disponível para prestar seus serviços de 

modo permanente durante a execução do objeto do 

licitado”. 

“15. Nesse sentido, entendo que seria suficiente, segundo 

alega a representante, a comprovação da existência de um 

contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e 

regido pela legislação civil comum”. 

 

 

 Portanto, diante do exposto, com entendimentos embasados em Lei, e 

Acórdão do Tribunal de Contas da União, solicitar que mostre que o profissional responsável técnico 

pertence ao quadro efetivo da empresa através de Atestado de Capacidade Técnica, é absolutamente 

descabido, pois o Atestado de Capacidade Técnica tem o objetivo de comprovar a capacidade técnica 

da empresa e do profissional, e não o vínculo, pois o profissional pode ter a sua capacitação (atestado) 

adquirido em execução em uma outra empresa. Já a demonstração de vinculo pode ser comprovada 

através de contrato de prestação de serviços (como demonstrado pelo acordão acima) ou carteira de 

trabalho, contrato social, etc. 

 

   

02 – Subitem 6.4.7 do edital: 

 

 

Subitem 6.4.7) – Matrícula atualizada ou contrato de 

arrendamento do imóvel onde se localiza o Aterro Sanitário. 

Se o Aterro não for de propriedade e Licitante deverá 

apresentar o respectivo contrato onde disponibiliza o 

recebimento dos resíduos do Município Ilhota durante a 

vigência do contrato prevista nesse edital. Caso o Aterro 

Sanitário seja de propriedade de entidade ou órgão público, 



 

 

deverá ser apresentada ainda, a devida autorização 

legislativa do município onde se situa o Aterro, constatando 

a possibilidade de recebimento de resíduos de outros 

municípios. 

 

O ponto a ser destacado neste subitem em epígrafe é, solicitação de 

matrícula atualizada ou contrato de arrendamento do imóvel onde se localiza o aterro sanitário. Tal 

documento não é parâmetro e ao menos requisito de habilitação previstos em Lei, conforme podemos 

verificar na Lei 8.666/93, Art. 27 ao 31. 

 

Vejamos a seguir o entendimento do Tribunal de Contas da União. 

Acórdão 1670/2003 Plenário: 

 

“ Exija, para fins de habilitação técnica, somente a 

apresentação dos documentos listados no art. 30 da Lei nº 

8.666/1993, abstendo-se de incluir cláusulas estranhas ao 

referido regramento, tal como a que prevê a apresentação 

de declaração expressa dos licitantes no sentido de conferir 

aceitação plena e total às condições estabelecidas no edital 

regulador do certame, por falta de amparo legal”. 

  

 

Vejamos também o entendimento do Acordão 1229/2008 Plenário 

(Sumario): 

 

“ As exigências editalíssimas devem limitar-se ao necessário 

para o cumprimento do objeto licitado, de modo a evitar a 

restrição ao caráter competitivo do certame”. 

 

 

É dever da Administração, ao realizar procedimentos licitatórios, 

exigir documentos de habilitação compatíveis com o ramo do objeto licitado, especialmente aqueles 

que comprovem a qualificação técnica e a capacidade econômico-financeira para participar de 

licitação na Administração Pública. Todo o edital de licitação tem como cláusula as condições de 

participação no certame licitatório para a fase de habilitação. 

 

Diante de todo o exposto acima, o correto é retirar do edital a 

exigência de apresentação de Matrícula atualizada ou contrato de arrendamento do imóvel onde 

se localiza o Aterro Sanitário.  

 

Se de toda forma não for esse o entendimento da nobre pregoeira e  se 

tal documento seja realmente necessário, que a mesma seja devidamente justificada. 

 

 

03 – Não admissão de Subcontratação: 

 

O edital em si, não impõe nenhum tipo de restrição a respeito de 

subcontratação, dito isso vejamos o que cita o objeto da Licitação: 

 

 



 

 

 

O mesmo justifica a contratação de uma empresa especializada em 

COLETA, TRANSPORTE e DESTINAÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ou seja, o 

objetivo principal do objeto é a coleta e o transporte, a destinação final fica a critério da empresa 

licitante. 

O entendimento da destinação final se dá por: TRATAMENTO E 

DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS TRATADOS. 

 

Sendo assim a licitante proponente, pode realizar a coleta e o 

transporte e encaminhar os resíduos coletados para empresa licenciada e apta a realiza o tratamento 

(AUTOCLAVE e INCINERAÇÃO) e após esse tratamento o mesmo é disposto em aterro industrial 

também licenciado. 

 

Esse método de trabalho é comum entre as empresas de coleta de 

resíduos hospitalares, e desse modo toda a responsabilidade, das etapas subcontratadas, é 

integralmente da empresa proponente. 

 

É válido lembrar que antes da abertura da licitação o município de 

Ilhota deva realizar uma pesquisa de preços no mercado, contudo, provavelmente não foram 

adquiridos orçamentos de empresas que são detentoras de todo o processo (ou seja, tem as licenças de 

todas as etapas do processo em seu nome) para a realização desse objeto licitado. 

 

O Art. 78, VI da Lei Federal n° 8.666/93 cita que: 

“Art. 78 – Constituem motivo para rescisão do contrato: 

(...)  

VI – a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a 

associação do contratado com outrem, a cessão ou       

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no edital e no contrato; ” 

 

Portanto o Art. 78, VI afirma que será rescindido o contrato com o 

fornecedor se caso ele realize a subcontratação, não estipulada no edital. Esse inciso do artigo 78 não é 

uma proibição de subcontratação, portanto o mesmo não impede o município de contratar uma 

empresa que subcontrate parte do serviço. 

 

Outro fato a analisarmos, é a resolução que trata sobre o 

gerenciamento dos resíduos do serviço de saúde, como a RDC n° 222 da Anvisa, e em analise a 

mesma, não se verifica qualquer exigência acerca da obrigatoriedade e/ou benefícios de se proibir a 

subcontratação do todo ou parte do objeto, ou seja, da exigência das Licenças Ambientais de todas as 

etapas do processo sejam em nome da mesma empresa, no caso, da proponente. 

 

A subcontratação, de acordo com o TCU “consiste na entrega de parte 

de fornecimento de bem, execução de obra ou prestação de serviço a terceiro, estranho ao contrato, 

para que execute em nome do contratado, item ou parcela do objeto avençado”. A subcontratação é 

prevista no art. 72, inciso VI, da Lei n° 8.666/93, onde claramente permite a subcontratação parcial: 

 

 

Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem 

prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá 

subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o 



 

 

limite admitido, em cada caso, pela Administração. (grifo 

nosso) 

 

 

A possibilidade de subcontratar parcialmente visa acima de tudo 

atender o próprio interesse público, na seleção da proposta mais vantajosa para a prestação dos 

MELHORES SERVIÇOS PELO MENOR PREÇO, visto que, no presente caso, além da 

complexidade do objeto licitatório demandar a subcontratação, está NÃO ACARRETARÁ 

PREJUÍZO À CONTRATAÇÃO. Isso porque inúmeras são as atividades abarcadas, algumas das 

quais, caso desempenhadas por outras empresas, subcontratadas, não interfeririam, tampouco 

prejudicariam a segurança da contratação, tal como: a hipótese de TERCEIRIZAR O 

TRATAMENTO E A DESTINAÇÃO FINAL (EM ATERRO), quando este se fizer necessário, 

cuja execução sequer demanda maiores cuidados e que se faz necessário ao cumprimento da 

contratação. 

 

Vale apreciarmos também a notícia, em anexo, publicada no portal do 

TCE do Paraná, onde o TCE aponta irregularidades no edital de licitação de coleta, transporte e 

destinação final de resíduos (objeto semelhante) por não permitir a subcontratação da destinação final 

dos resíduos coletados. 

 

Colabora também o ACÓRDÃO Nº 3731/20 – TRIBUNAL PLENO 

DO TCE-PR, anexo a esta impugnação, onde trata sobre a subcontratação da destinação final de 

resíduos, mostrando que a EXISTÊNCIA DA PROIBIÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO 

REPRESENTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, e 

essa regra também impõe exigência com elevado poder de restrição à competitividade. 

 

Diante do exposto, apontamos o Acórdão 1529/2006 – Tribunal de 

Contas da união: 

 

“Inclua cláusula estabelecendo que as empresas 

subcontratadas também devem comprovar perante o órgão 

que estão em situação regular fiscal e previdenciária”.  

                                                                 

 

Desse modo, deve-se retificar o edital para a permissão de 

subcontratação de parte do objeto, como o Tratamento e a Disposição Final dos Resíduos (aterro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(3) – DO PEDIDO 

 

 

    De todo o exposto, requer-se, respeitosamente quanto ao Edital do 

Pregão Presencial n° 073/2022 e para aumento de competividade no processo licitatório as seguintes 

alterações: 

 

 

A. Que seja retirada do item 6.4.1 a exigência que conste no Atestado de Capacidade Técnica, 

que o mesmo, mostre que o responsável técnico pertença ao quadro efetivo da empresa, e que 

tal comprovação seja exigida em um outro item e que poderá ser comprovado através de 

contrato de prestação de serviço; 

B. Que se retira a exigência de apresentação da matrícula atualizada ou contrato de arrendamento 

do imóvel onde se localiza o aterro, como formação de habilitação. 

C. Permita-se a possibilidade de subcontratação de parte do objeto licitado (tratamento e 

disposição final), desde que a responsabilidade total seja da empresa vencedora do certame. 

 

 

Termos em que, respeitosamente, pede deferimento. 

 

 

 

De Cianorte (PR) para Ilhota (SC), em 24 de novembro de 2.022. 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA 

CNPJ: 08.680.158/0001-61 

Marcelo Gonçalves Dias 

Administrador 

R.G: 7.731.932-8 SESP/PR 

CPF: 037.950.069-88 
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DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E4EQ.81KI.PPH2.NN12.H

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO Nº: 284411/20 

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993  

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS  

INTERESSADO: ANTONIO EDSON KOLACHINSKI, MARCOS MARQUES MOTA, 

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, TRANSRESIDUOS 
TRANPORTES DE RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA 

ADVOGADO / 
PROCURADOR 

NAPOLEÃO LOPES JUNIOR 

RELATOR: CONSELHEIRO ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO 

 

ACÓRDÃO Nº 3731/20 - Tribunal Pleno 

Representação da Lei nº 8.666/93. 

Irregularidades apontadas em edital de 
pregão presenc ial.  Correção das c láusulas 
impugnadas pela Administ ração.  Perda de 

objeto.  Pelo encerramento e posterior 
arquivamento.  

 

I – RELATÓRIO 

Trata-se de Representação  formulada por TRANSRESÍDUOS 

AMBIENTAL S/A., que noticia supostas irregularidades no Pregão Presencial 

nº 15/2020, do MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS , que tem como objeto a 

“prestação de serviços de disposição final ambientalmente adequada, 

consistente na distribuição ordenada de rejeitos provenientes do Município de 

Pitangueiras em aterro devidamente licenciado junto ao órgão ambiental 

pertencente à empresa lici tante, (...) conforme especificações contidas no 

Anexo I deste edital”. 

O Representante alega que: 

a) No item 10.1.4 do Edital, exige-se a apresentação, pela 

lici tante, em seu nome e CNPJ, de licença de operação do local de 

disposição final expedida pelo órgão ambiental (IAP do Paraná); 
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b) Verifica-se, portanto, que o Edital exige que o aterro em 

que ocorrerá a destinação final dos resíduos provenientes do Município de 

Pitangueiras pertença à empresa lici tante e que as correspondentes licenças 

ambientais estejam emitidas em seu nome; 

c) Essas exigências não são indispensáveis ao cumprimento 

do objeto do contrato e, portanto, representam afronta ao disposto no art. 37, 

XXI, da Consti tuição Federal. Além disso, são absolutamente desarrazoadas 

e i legais, violando, também as disposições dos §§ 5º e 6º, ambos do art. 30 

da Lei Federal nº 8.666/1993, que vedam, respectivamente, a exigência de 

comprovações não previstas em lei que possam inibir a participação na 

lici tação, e a exigência de propriedade e de localização prévias, relativas a 

instalações e equipamentos essencia is ao cumprimento do objeto; 

d) Não há qualquer justi ficativa plausível para que o Município 

exi ja que o aterro pertença à lici tante e que as licenças ambientais estejam 

emitidas em seu nome; 

e) De todo modo, a subcontratação de parte do serviço 

lici tado é permi tida pela disposição do art. 72, da Lei nº 8.666/93 e, nesse 

caso, as razões apresentadas pelo Município não são suficientes para 

justi ficar sua decisão pela impossibi lidade de subcontratação, vez que não 

apresentou qualquer elemento objetivo que demonstra sse que essa prática 

poderia causar algum tipo de prejuízo à adequada execução do objeto. 

Por fim, requereu, liminarmente, a suspensão do procedimento 

lici tatório, sustentando a presença do fumus boni iuris na verossimilhança 

das alegações, representado pelas irregularidades cometidas pela 

Administração Pública no caso (exigências em desconformidade com a lei e 

que restringem a competitividade), e  do periculum in mora , uma vez que há 

risco iminente ao erário com o prosseguimento de processo lici tatório eiva do 

de vícios de natureza grave. 

Por meio do Despacho nº 501/20 – GCAML (peça nº 12), 

representação foi recebida e a medida cautelar foi deferida , determinando-se 
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a suspensão do processo lici tatório . A decisão monocrática foi homologada 

pelo Acórdão nº 741/20 – Tribunal Pleno (peça nº 23). 

O Município de Pitangueiras  e os senhores Antônio Edson 

Kolachinski (Prefeito Municipal) e Marcos Marques Mota  (Pregoeiro), em 

manifestação conjunta, informaram a suspensão do certame (peças nº 20 e 

21) e acostaram seu contraditório (peça nº 25). 

Em síntese, sustentam a regularidade do procedimento inicial, 

considerando que a regra seria a vedação da subcontratação, que seria 

aceita apenas nos casos previstos no edi tal e de forma fundamentada, 

observada a discricionariedade. 

Por outro lado, argumentam que, levando em conta a decisão 

emitida, o Edital seria alterado para permitir a uti lização de aterros sanitários 

licenciados, mas de propriedade de terceiros com vínculo comprovado com a 

lici tante vencedora. 

Acolhendo a sugestão feita pela Unidade Técnica (peça nº 32) 

e pelo Ministério Público de Contas (peça nº 33), este Relator determinou a 

comprovação das alterações e a respectiva republicação (peça nº 34). 

Em nova manifestação, os interessados afirmaram que 

acataram decisão e que os i tens questionados foram alterados, juntando 

cópias de documentos (peças nº 38 e 39). 

A Coordenadoria de Gestão Municipal , mediante a Instrução 

n.º 4032/20 (peça n.º 44), opina pela extinção do feito sem julgamento de 

mérito em razão da perda superveniente do objeto e, alternativamente, pela 

ampliação do objeto da presente Representação da Lei nº 8.666/93, para 

incluir a análise da vedação à subcontratação, apontando qual o dispositivo 

do Edital ou outro elemento do processo lici tatório possui eventual 

irregularidade, com a citação/intimação dos respectivos interessados para o 

exercício do contraditório, para então esta unidade técnica se  manifestar, 

conforme prevê o art. 35, II, “a” da Lei  Orgânica e o art. 278, III, do 

Regimento Interno.  
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Por sua vez, o Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas, por meio do Parecer n.º 1005 (peça n.º 45), exarado pelo Procurador 

Michael Richard Reiner, corrobora o opinativo da Unidade Técnica pela 

extinção do feito sem julgamento do mérito, considerando que  o 

apontamento sobre a subcontratação não estaria englobado no objeto do 

feito e que não consta dispositivo no edital e seus anexos que vede a 

subcontratação do objeto. 

É o relatório. 

 

II – VOTO 

Cinge-se a controvérsia a supostas irregularidades no Edital 

de Pregão Presencial nº 15/2020, do MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS , que 

tem como objeto a “prestação de serviços de disposição final ambientalmente 

adequada, consistente na distribuição ordenada de rejeitos provenientes do 

Município de Pitangueiras em aterro devidamente l icenciado junto ao órgão 

ambiental pertencente à empresa lici tante, (...) conforme especificações 

contidas no Anexo I deste edital”. 

Inicialmente, quanto à ausência motivação para a proibição da 

subcontratação, conforme bem destacado pela Unidade Técnica, a 

discricionariedade sustentada pelos interessados, para escolher autorizar ou 

não a subcontratação, não está dissociada das demais normas, de modo que 

o município deve sopesar os princípios e regras do ordenamento jurídico 

antes de impor exigências com elevado poder de restrição à competitividade, 

fundamentando suas escolhas. 

Independentemente de a proibição de subcontratar ser a regra, 

todo ato discricionário deve ter motivação. Nesse  sentido, o Tribunal de 

Contas da União, em seu Boletim de Jurisprudência nº 8/2013, menciona a 

decisão do Acórdão nº 2.470/13 – Plenário, de Relatoria do Ministro Augusto 

Sherman Cavalcanti : 
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Enunciado: O conteúdo do ato administrativo 

discricionário pode se submeter à apreciação do 

Tribunal de Contas da União. Isso ocorre quando a 

Administração, mesmo no exercício do poder 

discricionário, afasta-se dos princípios 

constitucionais implícitos e explícitos a que  se 

submete, entre os quais os da motivação, da 

eficiência e da economicidade. 

 

Entretanto, acolhe-se o opinativo da Coordenadoria de Gestão 

Municipal (peça nº 44) nesse ponto, pois não há cláusula explícita no edital 

vedando a subcontratação. Assim, a análise do apontamento extrapola o 

objeto do feito. 

No que tange à exigência de apresentação, pela lici tante, em 

seu nome e CNPJ, de licença de operação do local de disposição final 

expedida pelo órgão ambiental (i tem 10.1.4), reiteram-se os termos do 

despacho nº 501/20 – CGAML (peça nº 12). 

O Município de Pitangueiras, em sua defesa, comprova a 

alteração dos pontos questionados no Edital do certame (peça nº 39): 
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Considerando que o Município, imbuído de seu poder de 

autotutela, alterou as regras do edi tal em análise, comprovando, inclusive, 

sua republicação (peça nº 39) não mais se vislumbram prejuízos à 
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administração pública, tampouco a eventuais lici tantes, motivo pelo qual o 

encerramento do feito é medida que se impõe, ante a perda superveniente de 

seu objeto. 

 

III – CONCLUSÃO 

Diante do exposto, VOTO pelo ENCERRAMENTO do feito, 

sem exame de mérito, ante a perda superveniente de seu objeto, em razão 

da alteração das regras do Edital de Pregão Presencial nº 15/2020, do 

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS , conforme os apontamentos feitos por esta 

Corte. 

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos à 

Diretoria de Protocolo para que seja promovido o arquivamento. 

 

VISTOS, relatados e discutidos,  

ACORDAM 

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro ARTAGÃO 

DE MATTOS LEÃO, por unanimidade, em: 

I – Determinar o encerramento do presente processo, sem 

exame de mérito, ante a perda superveniente de seu objeto, em razão da 

alteração das regras do Edital de Pregão Presencial nº 15/2020, do 

Município de Pitangueiras , conforme os apontamentos feitos por esta Corte ;  

II – determinar ainda, após o trânsi to em julgado, o 

encaminhamento dos autos à Diretoria de Protocolo para  que seja promovido 

o arquivamento. 

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros ARTAGÃO DE 

MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, IVAN LELIS 
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BONILHA, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL e IVENS ZSCHOERPER 

LINHARES e o Auditor CLÁUDIO AUGUSTO KANIA. 

Presente a Procuradora Geral do Ministério Público junto ao Tribunal 

de Contas, VALERIA BORBA. 

 

Tribunal Pleno, 9 de dezembro de 2020 – Sessão Ordinária (por 

Videoconferência) nº 40. 

 

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO 

Conselheiro Relator 

 

FABIO DE SOUZA CAMARGO 

Vice-Presidente no exercício da Presidência  



BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA 
CNPJ nº 08.680.158/0001-61 

NIRE nº 41205882181 
VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

 

1 
 

CRISTIANO ANDRE RODRIGUES, brasileiro, natural de Cianorte, estado do 
Paraná, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 03/02/1977, 
empresário, residente e domiciliado em Cianorte, estado do Paraná, à Rua Londrina, 
nº 359, Zona 04, CEP 87210-050, portador da CI-RG nº 6.272.601-6/SESP-PR e do 
CPF nº 007.412.599-07; e 

 
GUSTAVO MATEUS, brasileiro, natural de Londrina, estado do Paraná, 

casado sob o regime de separação obrigatória de bens, nascido aos 28/04/1977, 
empresário, residente e domiciliado à Rua Bromélia, nº 647, Residencial Veneza, CEP 
87203-002, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da CI-RG nº 
255201679/SESP-SP e do CPF nº 021.847.589-65 de acordo com a CNH nº 
04308178247 expedida pelo Detran-PR. 

 
Únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada que gira sob a 

denominação social de BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA, com sede no 
município de Cianorte, estado do Paraná, à Rua Abrão Nacles, nº 514, Parque 
Industrial e Comercial Abrão Nacles, CEP 87207-500, inscrita no CNPJ sob nº 
08.680.158/0001-61, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do 
Paraná sob o NIRE nº 41205882181 em sessão do dia 28/02/2007, resolvem através 
deste instrumento alterar o seu Contrato Social e posteriores alterações de acordo 
com as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente instrumento o sócio GUSTAVO 

MATEUS, possuidor de 600.000 (seiscentas mil) quotas no valor total nominal de R$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais), retira-se da sociedade, vendendo de forma onerosa, 
todas suas quotas ao sócio CRISTIANO ANDRE RODRIGUES, já qualificado. 
Declarando o sócio retirante ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a 
sociedade, nada mais tendo a reclamar, dando-lhe plena, rasa e irrevogável quitação das 
quotas ora vendidas de forma onerosa. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade empresaria limitada adotará os moldes 

de sociedade empresaria limitada unipessoal. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: O capital Social que é de R$ 1.200.000,00 (um 

milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) quotas, 
no valor unitário de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado em moeda corrente do 
País, ficará assim distribuído: 

 
SÓCIO QUOTAS         PERCENTUAL VALOR R$ 
CRISTIANO ANDRE RODRIGUES 1.200.000              100% R$ 1.200.000,00 
TOTAL 1.200.000              100% R$ 1.200.000,00 
 

CLÁUSULA QUARTA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, respondendo solidariamente pela integralização do Capital Social. 
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CLÁUSULA QUINTA: O sócio não responde subsidiariamente pelas 
obrigações sociais da sociedade, consoante o Artigo 997, inciso VIII, da Lei 
10.406/2002. 

 
CLÁUSULA SEXTA: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará 

suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com 
base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade será exercida pelo sócio 

CRISTIANO ANDRE RODRIGUES e pelo administrador não sócio, MARCELO 
GONÇALVES DIAS, brasileiro, natural de Cianorte, estado do Paraná, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 03/03/1984, empresário, residente 
e domiciliado em Cianorte, estado do Paraná, à Rua Caiobá, nº 234, Residencial 
Atlântico V, CEP 87202-104, portador da CI-RG nº 7.731.932-8/SESP-PR e do CPF nº 
037.950.069-88 de acordo com a CNH nº 02361753287 expedida pelo Detran-PR, 
com os poderes e atribuições de administradores, autorizados o uso da denominação 
social individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, 
bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorização dos outros 
administradores. 

 
Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes 

constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no 
instrumento do mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do 
mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado. 

 
Parágrafo Segundo: O administrador não sócio administrará a sociedade por 

tempo indeterminado. 
 
CLÁUSULA OITAVA: Os administradores declaram sob Penas da Lei, de que 

não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei Especial, ou 
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

 
CLÁUSULA NONA: Os administradores poderão fixar uma retirada mensal a 

título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: À vista das modificações ora ajustadas e em 

consonância com o que determina o Art. 2031 da Lei nº 10.406/2002, o sócio resolve 
por este instrumento, atualizar e consolidar o Contrato Social como Sociedade 
Empresaria Limitada, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas 
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contidas no Contrato Social, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002, 
aplicadas a este tipo societário passa a ter a seguinte redação: 

 
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA 
CNPJ nº 08.680.158/0001-61 

NIRE nº 41205882181 
 

CRISTIANO ANDRE RODRIGUES, brasileiro, natural de Cianorte, estado do 
Paraná, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 03/02/1977, 
empresário, residente e domiciliado em Cianorte, estado do Paraná, à Rua Londrina, 
nº 359, Zona 04, CEP 87210-050, portador da CI-RG nº 6.272.601-6/SESP-PR e do 
CPF nº 007.412.599-07. 

 
Único sócio componente da sociedade empresaria limitada que gira sob a 

denominação social de BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA, com sede no 
município de Cianorte, estado do Paraná, à Rua Abrão Nacles, nº 514, Parque 
Industrial e Comercial Abrão Nacles, CEP 87207-500, inscrita no CNPJ sob nº 
08.680.158/0001-61, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do 
Paraná sob o NIRE nº 41205882181 em sessão do dia 28/02/2007. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de BIO 

RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA, com sede no município de Cianorte, estado do 
Paraná, à Rua Abrão Nacles, nº 514, Parque Industrial e Comercial Abrão Nacles, 
CEP 87207-500. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objeto social: Prestação de 

serviços de transporte e coleta de resíduos domésticos e urbanos e de serviços de 
saúde, transporte com destinação final adequada, recepção, triagem de resíduos 
recicláveis e transporte rodoviário de cargas secas e liquidas, municipal, intermunicipal 
e interestadual. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da sociedade é por tempo 

indeterminado e teve início em 12/03/2007. 
 
CLÁUSULA QUARTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar 

filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os 
sócios. 

 
CLÁUSULA QUINTA: A sociedade possui a filial localizada no município de 

Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, à Rua Rui Barbosa, nº 1320, Sala 11, 
Centro, CEP 79004-441, inscrita na Junta Comercial do Mato Grosso do Sul sob NIRE 
nº 54900246442 e no CNPJ sob nº 08.680.158/0003-23, com o objeto social de 
Prestação de serviços de transporte e coleta de resíduos domésticos e urbanos e de 
serviços de saúde, transporte com destinação final adequada, recepção, triagem de 
resíduos recicláveis e transporte rodoviário de cargas secas e liquidas, municipal, 
intermunicipal e interestadual. 
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CLÁUSULA SEXTA: A sociedade possui a filial localizada no município de 
Colombo, estado do Paraná, à Rodovia Almirante Tamandaré, nº 1603, Gabirobal, 
CEP 83414-414, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE nº 41901777441 e 
no CNPJ sob nº 08.680.158/0007-57, com o objeto social de Prestação de serviços de 
transporte e coleta de resíduos domésticos e urbanos e de serviços de saúde, 
transporte com destinação final adequada, recepção, triagem de resíduos recicláveis, 
transporte rodoviário de cargas secas e liquidas, municipal, intermunicipal e 
interestadual e tratamento de resíduos perigosos. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade possui a filial localizada município do Rio 

de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Avenida Rio Branco, nº 115, Sala 2001, 
Centro, CEP 20040-004, inscrita na Junta Comercial do Rio de Janeiro sob NIRE nº 
33901564513 e no CNPJ sob nº 08.680.158/0008-38, com o objeto social de 
Prestação de serviços de transporte e coleta de resíduos domésticos e urbanos e de 
serviços de saúde, transporte com destinação final adequada, recepção, triagem de 
resíduos recicláveis e transporte rodoviário de cargas secas e liquidas, municipal, 
intermunicipal e interestadual. 

 
CLÁUSULA OITAVA: A sociedade possui a filial localizada no município de 

Itapema, estado de Santa Catarina, à Rua 307, nº 25, Sala 04, Meia Praia, CEP 
88220-000, inscrita na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE nº 
42902091683 e no CNPJ sob nº 08.680.158/0009-19, com o objeto social de 
Prestação de serviços de transporte e coleta de resíduos domésticos e urbanos e de 
serviços de saúde, transporte com destinação final adequada, recepção, triagem de 
resíduos recicláveis e transporte rodoviário de cargas secas e liquidas, municipal, 
intermunicipal e interestadual. 

 
CLÁUSULA NONA: A sociedade possui a filial localizada no município de 

Recife, estado de Pernambuco, à Avenida Conselheiro Aguiar, nº 3217, Sala 05, Boa 
Viagem, CEP 51020-021, inscrita na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob 
NIRE nº 26902035357 e no CNPJ sob nº 08.680.158/0010-52, com o objeto social de 
Prestação de serviços de transporte e coleta de resíduos domésticos e urbanos e de 
serviços de saúde, transporte com destinação final adequada, recepção, triagem de 
resíduos recicláveis e transporte rodoviário de cargas secas e liquidas, municipal, 
intermunicipal e interestadual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: O capital Social é de R$ 1.200.000,00 (um milhão e 

duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) quotas, no valor 
unitário de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado em moeda corrente do País, 
assim distribuído: 

 
SÓCIO QUOTAS         PERCENTUAL VALOR R$ 
CRISTIANO ANDRE RODRIGUES 1.200.000              100% R$ 1.200.000,00 
TOTAL 1.200.000              100% R$ 1.200.000,00 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A responsabilidade do sócio é restrita ao 
valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do Capital 
Social. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O sócio não responde subsidiariamente 

pelas obrigações sociais da sociedade, consoante o Artigo 997, inciso VIII, da Lei 
10.406/2002. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado o sócio, a 

sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não 
sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado 
e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A administração da sociedade é exercida pelo 

sócio CRISTIANO ANDRE RODRIGUES e pelo administrador não sócio, MARCELO 
GONÇALVES DIAS, brasileiro, natural de Cianorte, estado do Paraná, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 03/03/1984, empresário, residente 
e domiciliado em Cianorte, estado do Paraná, à Rua Caiobá, nº 234, Residencial 
Atlântico V, CEP 87202-104, portador da CI-RG nº 7.731.932-8/SESP-PR e do CPF nº 
037.950.069-88 de acordo com a CNH nº 02361753287 expedida pelo Detran-PR, 
com os poderes e atribuições de administradores, autorizados o uso da denominação 
social individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, 
bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorização dos outros 
administradores. 

 
Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes 

constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no 
instrumento do mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do 
mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado. 

 
Parágrafo Segundo: O administrador não sócio administrará a sociedade por 

tempo indeterminado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os administradores declaram sob Penas da 

Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei 
Especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os administradores poderão fixar uma retirada 

mensal a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 

 

Página 5 de 7



BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA 
CNPJ nº 08.680.158/0001-61 

NIRE nº 41205882181 
VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

 

6 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O exercício social terminará em 31 de 
dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de 
resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das 
disposições legais aplicáveis. 

 
Parágrafo Único: Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou 

suportados pelo sócio de forma proporcional ou desproporcional a participação no 
capital social. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao término do 

exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores 
quando for o caso. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Os casos omissos neste contrato serão 

resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) e de 
outros dispositivos legais aplicáveis. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: Fica eleito o foro da comarca de Cianorte, estado do 

Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato. 

 
E por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente 

instrumento, perante 02 (duas) testemunhas em via única, obrigando-se fielmente por 
si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os termos. 
 

Cianorte-PR, 03 de agosto de 2022. 
 
 
 

CRISTIANO ANDRE RODRIGUES GUSTAVO MATEUS 
  
  

MARCELO GONÇALVES DIAS 
Administrador não sócio 

 
  

  
Testemunha: Testemunha: 

Guilherme Gomes Iori Thiago Itami Siraiwa 
RG nº 13.293.791-5/SSP-PR RG nº 32.575.073-7/SSP-SP 

CPF nº 097.661.759-50 CPF nº 222.032.668-30 
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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

De: Ana Caroline Dpto. Licitação - Bio Access <licitacao.mtz@bioambiental.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 24 de novembro de 2022 12:40
Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br
Cc: compras@ilhota.sc.gov.br; Marcelo - Bio Matriz; Lucas - Bio Cianorte
Assunto: IMPUGNAÇÃO - ILHOTA/SC - PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2022
Anexos: IMPUGNAÇÃO ILHOTA - SC - ATESTADO - SUBCONTRATAÇÃO - ass.pdf; CNH MARCELO 

DIGITAL.pdf; CONTRATO SOCIAL - 24ª ALTERAÇÃO CONSOLIDADA.pdf; ACORDÃO 
3731.2020 TCE-PR PARA SUBCONTRATAÇÃO DA DISPOSIÇÃO FINAL.pdf

Boa tarde, 
 
Segue em anexo, tempestivamente, a impugnação referente ao pregão presencial nº 
073/2022. 
 
Favor, acusar o recebimento. 
 
Atenciosamente e à disposição 
 
Giuliano Vaneti 

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta imagem da Internet.

 
 


