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Da Impugnação ao Edital do Pregão Presencial nº 09/2018 

 

Impugnante: AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. 

Impugnada: ACESC – Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de 

Cascavel  

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de coleta, transporte, 

tratamento e destinação final de Ossadas Humanas provenientes das exumações 

realizadas nos cemitérios municipais de Cascavel. 

 
 

 

 

 

Conforme impugnado pela empresa AMBSERV TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS LTDA, recebida através de e-mail no dia 24.05.2018 ás 17:04 onde faz a 

impugnação do edital Pregão Presencial n° 009/2018 para Contratação de empresa para 

prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de Ossadas 

Humanas provenientes das exumações realizadas nos cemitérios municipais de 

Cascavel.  

 

1. DOS ITENS IMPUGNADOS 

 

Em suas razões de impugnação, a postulante insurge-se contra as exigências do 

item 1.4 – Qualificação técnica. 

 

1.4  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

1.4.3 Licença de Operação (LO) expedida pelo órgão 

competente, que contemple o tratamento, através de incineração de 

resíduos de serviço de saúde, conforme RDC ANVISA Nº 306/2004, 

em nome da proponente; 

1.4.4 Licença de Operação (LO) expedida pelo órgão 

competente, que contemple a destinação final de resíduos de serviço 

de saúde, em nome da proponente. 

O qual solicita alteração da referida exigência, requerendo e objetivando a 

subcontratação de empresa especializada para realização do tratamento e destinação 

final dos resíduos. 

 

http://www.cascavel.pr.gov.br/servicos/licitacoes/forms_licitacao.php?id0=6149&area=acesc
http://www.cascavel.pr.gov.br/servicos/licitacoes/forms_licitacao.php?id0=6149&area=acesc
http://www.cascavel.pr.gov.br/servicos/licitacoes/forms_licitacao.php?id0=6149&area=acesc
http://www.cascavel.pr.gov.br/servicos/licitacoes/forms_licitacao.php?id0=6149&area=acesc
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2. DA ANÁLISE 

 

Inicialmente, cumpre destacar que os questionamentos feitos na Impugnação do 

Edital do Pregão Presencial nº 009/2018, foram feitos tempestivamente e com 

fundamento fático, jurídico e jurisprudencial, o que motivou o recebimento e analise da 

impugnação recebida. 

 

 

3. DA CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto e com base nos princípios da razoabilidade, isonomia e 

legalidade, acolho a Impugnação ofertada pela empresa AMBSERV TRATAMENTO 

DE RESÍDUOS LTDA, alterando a exigência do item 1.4.3 e 1.4.4 do Anexo I do 

referido Edital, permitindo a subcontratação de empresa para execução do serviço de 

incineração, contando que, a empresa participante apresente licença de operação, bem 

como vínculo contratual com a empresa responsável pelo serviço a ser executado.   O 

Edital será alterado e republicado no site da ACESC 

(http://www.cascavel.pr.gov.br/servicos/licitacoes/acesc.php), sendo prorrogado seu 

prazo para abertura para o dia 11.06.2018 ás 09:00h. 

 

 

 

Cascavel, 25 de maio de 2018 

 

 

 

Luiz Gustavo Campos 

Pregoeiro - ACESC 

 

 

http://www.cascavel.pr.gov.br/servicos/licitacoes/acesc.php

