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PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N. 021/2022 

DECISÃO -  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Trata-se de impugnação interposta pela empresa GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS 

AMBIENTAIS LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob no 

16.668.465/0001-55, com sede na Rodovia BR 030, s/n, Guanambi – BA, CEP 46.430-000, querendo em 

apertada síntese, que esta Municipalidade realize alteração do edital, sob as seguintes alegações:  

 A impugnante alega que: 

 

“Foi publicado edital do pregão eletrônico no 036/2020, tipo MENOR PREÇO, pela 

Prefeitura Municipal de Lagoa Real-BA, neste ato por seu pregoeiro e setor de 

licitação,marcando a sessão para o dia 28/06/2022, às 08:30 horas, para realização de 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Coleta, 

acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização por processo de incineração e 

destinação final dos resíduos sólidos gerados pelos serviços de saúde (grupos A, B e E), com 

periodicidade de coleta mensal, deste município de Lagoa Real, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

Em análise por meio do setor de consultoria desta empresa, fora identificado uma deficiência 

de informação que prejudicaria o certame licitatório, vindo a prejudicar esta Impugnante, e 

acima de tudo o meio ambiente, e a coletividade.  

Neste ato, não consta neste edital itens de fundamental importância para que a execução desta 

prestação de serviço, neste caso os seguintes itens: LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA 

POR ORGÃO COMPETENTE, LICENÇA DE ADESÃO E COMPROMISSO- LAC (para 

fins de transporte do resíduo perigoso) e LICENÇA AMBIENTAL DO ATERRO 

SANITÁRIO que receberá os resíduos após o processo de tratamento, a impugnante acima 

qualificada, com o intuito de promover o que preconiza a Constituição Federal e todos os 

princípios norteadores da Administração Pública, vem em forma de petição demonstrar a 

necessidade de alteração dos itens listados na qualificação técnica, afim de preservar e 

respeitar as exigências concernentes as Leis Ambientais desta nação”.  

Por se tratar de serviço ligado diretamente à saúde pública,  o transporte e tratamento de resíduos de 

serviços de saúde é regulado pelos órgãos federais e seus componentes locais e regionais, sendo assim uma 

atividade que exige a comprovação de uma gama de cumprimento de exigências para sua execução, 

estabelecidas pela ANVISA e pelo IBAMA. 

No caso em tela, verifica-se que o edital, de fato, não estabelece requisitos que a Lei exige 

para o manuseio e transporte da resíduos hospitalares.   

 

 

 

 

Edição disponível em: https://diariooficial.brasilpublicacoes.com.br/ba/lagoareal/prefeitura

Este documento foi assinado digitalmente por BRASIL PUBLICACOES E GESTAO PUBLICA LTDA. Para verificar a validade das assinaturas

acesse a Central de Verificação em https://valida.brasilpublicacoes.com.br/ e informe o código 35C83E-81FBA3-BB39AF-91A817



DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAGOA REAL

Quinta-feira
23 de junho de 2022

Ano V, Edição nº. 1205                            4
ATOS ADMINISTRATIVOS

 

 

Assim, julgo procedente a presente peça impugnativa interposta pela empresa GBI AMBIER 

EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA-EPP, haja vista que restou demonstrado e verificado os 

elementos necessários para justificar a modificação do Edital. 

 

Por fim, deve-se informar que o Edital com alterações será publicado com nova data de abertura 

da licitação pelas mesmas vias em que se deu a publicação original. 

 

 Lagoa Real/BA, 22 de junho de 2022. 

 

 

Suzete Izabel Pereira 

Pregoeiro Municipal 
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