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Da Impugnação ao Edital do Pregão Presencial nº 19/2019 

Impugnante: CETRILIFE – TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS 

DE SAÚDE LTDA. 

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

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos provenientes de exumações 

nos Cemitérios Municipais de Cascavel - PR. 

 
 

1. DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

Impugnação interposta tempestivamente pela empresa CETRILIFE – 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, 

recebida por e-mail no dia 29.10.2019 ás 09:25, com fundamento na Lei 

8.666/93. 

 

2. DOS ITENS IMPUGNADOS/QUESTIONADOS 

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

exigências do item 2.6 do Anexo I do Edital. 

“2.6 Todo o processo deverá ser feito no Município de Cascavel, 

desde a coleta até a destinação final dos resíduos a fim de viabilizar a 

fiscalização por parte da ACESC, como também de órgãos fiscalizadores de 

saúde e meio ambiente, todos os procedimentos deverão atender as normas 

legais em vigência para este serviço;” 

No qual solicita alteração da referida exigência, objetivando a maior 

competitividade no certame, contudo maior economicidade na contratação dos 

serviços. 

A impugnante, também solicita esclarecimentos sobre a quantidade a ser 

contratada, informando que não há menção precisa na descrição do objeto, o que 

impossibilita realização do cálculo para formalização da proposta de preços. 

 

3. DA ANÁLISE 

Inicialmente, cumpre destacar que os questionamentos feitos na 

Impugnação do Edital do Pregão Presencial nº 019/2019, foram feitos 

tempestivamente e com fundamento fático e jurídico, o que motivou o 

recebimento e analise da impugnação recebida. 
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Sobre o questionamento referente a unidade de medida utilizada, no item 

2.1 do Anexo I do Edital, informa que a empresa responsável pela prestação do 

serviço, deverá realizar a coleta dos resíduos nos recipientes do tipo “bombonas” 

de capacidade mínima de 200 litros, o que pressupõe que cada unidade (troca) 

corresponde à 200 litros.  

 

4. DA CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto acima e com base nos princípios da 

razoabilidade, isonomia e legalidade, acolho a Impugnação ofertada pela 

empresa CETRILIFE – TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, dispensando a exigência do item 2.6 do 

Anexo I do referido Edital, permitindo que a empresa contratada realize os 

serviços fora do município de Cascavel, objetivando maior competitividade no 

certame, contando que, as empresa participantes contenham a licença de 

operação necessária e cumpram com as obrigações/exigências perante aos 

órgãos fiscalizadores.   O Edital será alterado e republicado no site da ACESC 

(http://www.cascavel.pr.gov.br/servicos/licitacoes/acesc.php), tendo em vista 

que a alteração não implicara na formalização da proposta de preços, será 

mantido o prazo para abertura no dia 31.10.2019 ás 10:00h. 

 

Cascavel, 29 de outubro de 2019 

 

 

 

Luiz Gustavo Campos 

Pregoeiro - ACESC 
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