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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

De: procuradoria@ilhota.sc.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 28 de novembro de 2022 22:23
Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br
Assunto: *** SPAM *** Re: ENC: 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 noite. 

A impugnante pede, em suma, que: "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". 

Sobre o primeiro ponto, leciona o doutrinador Marçal Justen Filho: 

Não é possível, enfim, transformar a exigência de qualificação técnico-profissional em uma 
oportunidade para garantir ‘emprego’ para certos profissionais. Não se pode conceder que as 
empresas sejam obrigadas a contratar, sob vínculo empregatício, alguns profissionais apenas para 
participar de licitação. A interpretação ampliativa e rigorosa da exigência de vínculo trabalhista se 
configura como uma modalidade de distorção: o fundamental, para a Administração Pública, é que o 
profissional esteja em condições de efetivamente desempenhar seus trabalhos por ocasião do futuro 
contrato. É inútil, para ela, que os licitantes mantenham profissionais de alta qualificação empregados 
apenas para participar da licitação. 
Aliás, essa é a interpretação que se extrai do próprio art. 30, quando estabelece que as exigências 
acerca de pessoal qualificado devem reputar-se atendidas mediante mera declaração de 
disponibilidade apresentada pelo licitante. Como justificar entendimento diverso a propósito de 
profissionais de maior experiência? Não se afigura existente alguma resposta satisfatória para tal 
indagação. (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11º Ed, São Paulo: 
Dialética, 2005, paginas. 332 e 333). 

Sendo assim, opino pela alteração do edital para permitir que a comprovação de vínculo profissional se 
dê mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de 
trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se 
responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 

Quanto ao item "b", penso que o edital pode ser alterado para que a licitante apresente declaração 
firmada por responsável legal de aterro que ateste que poderá/tem condições de receber os resíduos 
de que trata este edital. 

Por fim, quanto ao item "c", que trata da subcontratação, entendo que o pedido não merece 
acolhimento. A subcontratação é exceção, sendo apenas admitida a subcontratação parcial e, ainda, 
havendo autorização formal do contratante. In casu, o Município pretende contratar empresa que 
preste serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de lixo hospitalar. A impugnante 
revela que pretende subcontratar o tratamento e a disposição final dos resíduos, ou seja, cerca de 
metade do objeto licitado, o que, penso, vai de encontro ao interesse público. Sendo assim, opino pela 
rejeição da impugnação, no ponto. 

Ante o exposto, opino pelo provimento dos itens a e b da impugnação e pelo desprovimento do item c, 
nos termos da fundamentação. 
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É o parecer, SMJ. 

Luís Fernando Melcher e Maba 

Procurador-Geral do Município 

 

  

 

Em 25-11-2022 12:55, licitacao3@ilhota.sc.gov.br escreveu: 

  

  

De: Ana Caroline Dpto. Licitação - Bio Access <licitacao.mtz@bioambiental.com.br>  
Enviada 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 <marcelo@bioambiental.com.br>; Lucas - Bio 
Cianorte <lucas@bioambiental.com.br> 
Assunto: IMPUGNAÇÃO - ILHOTA/SC - PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2022 

  

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.

 

  


