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ILUSTRÌSSIMO SENHOR ERIC RODRIGO PETTENAN, PREGOEIRO DESIGNADO 

– MUNICÍPIO CAMPOS DE JULIO-MT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/2020  

PROCESSO LICITATÓRIO: 100/2020 

 

 

MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado sediada no Município de Cuiabá-MT, na Rua 09 (Sítio 

Recreio Lago Azul) Chácara 132, Zona Rural, CEP. 78.000-000, devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 07.657.198/0001-20, e endereço de correspondência à Avenida República do 

Líbano n° 1620, Bairro Alvorada, Cuiabá – MT, Caixa Postal 6099 CEP 78.048-200, e-mail 

licitacao@maximaambiental.com.br,  coordenadora@maximaambiental.com.br, neste ato 

representado pela sua sócia-proprietária senhora Mirela Maria Macedo, portadora do CI/RG n°. 

30.194.296-1 - SSP/SP, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2020, pelas razões de 

fato e de direito a seguir expostos:  

 

 

I. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. 

 

 

Nos termos do que dispõe o item 13 – DOS ESCLARECIMENTOS, 

IMPUGNAÇÃO E RECURSOS – subitem 13.4, “até 3 (três) dias úteis anteriores da data 

fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, poderá impugnar os termos do edital 

do pregão, mediante petição a ser protocolada no protocolo central da Prefeitura Municipal de 

Campos de Júlio, localizada na Av. Valdir Masutti, 799-W – Bairro Bom Jardim, CEP: 78.307-

000, Campos de Júlio/MT, pela ferramenta Protocolo Web, disponível em 
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www.camposdejulio.mt.gov.br, pela própria ferramenta disponibilizada pela BLL no site 

www.bll.org.br, ou através do e-mail licitacao1@camposdejulio.mt.gov.br.” 

Como a data para a realização do Pregão está marcada o dia 01/09/2020 (quarta-

feira) às 09h00min da manhã, a presente impugnação mostra-se regular e tempestiva, 

autorizando, destarte, que seja recebida e apreciada por essa ilustríssima Comissão de 

Licitação. 

 

II. DA SÍNTESE DO CERTAME. 

 

O Município de Campos de Júlio-MT, através do seu Pregoeiro Oficial, deflagrou e 

publicou o Edital de Pregão Eletrônico n° 046/2020, que tem por objeto “SELECIONAR 

PROPOSTA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 

RESÍDUOS HOSPITALARES DOS GRUPOS A, B E E, PARA ATENDER AS 

DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS 

DEPARTAMENTOS,”.  

 

No entanto, no entender da  Impugnante, o presente edital traz algumas exigências 

que, na sua vivência como empresa habituada a participar de certames desta natureza, mostram-

se pouco producentes em relação à finalidade a que se propõem,  razão pela qual vem ela 

requerer a adequação de tais itens, com vistas à garantia da natureza competitiva do certame, 

bem como, para evitar formalismos exacerbados, conforme se passará a demonstrar.  

 

III - DOS ITENS OBJETOS DE IMPUGNAÇÃO. 

 

 

1. - DO ITEM 11.4 ALÍNEAS F, G, H E J – DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Conforme redação das alíneas F e G,  do item 11.4,  o instrumento convocatório 

traz a exigência de apresentação de modelo de ficha e envelope de emergência para transporte 

de resíduos perigosos, tal como, requer a apresentação de Modelo de Manifesto de Carga ou 

Requisição de Coleta, conforme abaixo:  

 

f) Modelo de Ficha e Envelope de Emergência para transporte de 

resíduos perigosos; 

 

g) Modelo de Manifesto de Carga ou Requisição de Coleta; 

 

Em relação a este item a Impugnante tem a esclarecer que  a antiga Resolução 

ANTT nº 5232/16,  trazia em seu bojo a exigência de apresentação de Ficha e Envelope de 

Emergência para transporte de resíduos perigosos e Manifesto de Carga ou Requisição de 

Coleta,  para o transporte rodoviário de produtos perigosos realizado em vias públicas no 

about:blank
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território nacional.  

 

No entanto, tais exigência foram abolidas com  a publicação da Resolução ANTT 

nº 5848,  de 23 de dezembro de 2019, que revogou as determinações objeto da Resolução 

ANTT nº 5232/16,   dentre elas, a dispensa da apresentação de Envelope de Emergência para 

transporte de resíduos perigosos e Manifesto de Carga ou Requisição de Coleta.  

 

Portanto, para o transporte de Resíduos Perigosos em vias Públicas Nacionais, a 

Nova Resolução ANTT nº. 5848/19, em sua Seção V – DA DOCUMENTAÇÃO, artigo 23 

incisos I, II, III e IV, paragrafos 1 e 2, passou a exigir os seguintes documentos:  

 

Art. 23. Para fins deste Regulamento, veículos ou equipamentos contendo 

produtos perigosos só podem circular nas vias públicas acompanhados 

dos seguintes documentos, apresentados corretamente preenchidos e 

legíveis:  

 

I - originais do CTPP ou do CIPP, conforme aplicável, e do CIV, no caso 

de transporte a granel, dentro da validade, emitidos pelo Inmetro ou 

entidade por este acreditada; 

 

II - documento para o transporte de produtos perigosos contendo as 

informações relativas aos produtos transportados, podendo ser o 

documento que caracteriza a operação de transporte ou outro documento, 

desde que estejam de acordo com as Instruções Complementares a este 

Regulamento;  

 

III - Declaração do Expedidor, conforme detalhado nas Instruções 

Complementares a este Regulamento;  

 

IV - outros documentos ou declarações exigidos nos termos das Instruções 

Complementares a este Regulamento.  

 

§ 1º No transporte rodoviário de produtos perigosos a granel, é admitido 

o uso de equipamentos de transporte que possuam certificado de inspeção 

internacionalmente aceito e dentro do prazo de validade, de acordo com a 

Convenção Internacional para Segurança de Contêineres, permitindo-se 

seu porte em cópia impressa simples.  

 

§ 2º Os documentos citados nos incisos deste artigo poderão ser 

disponibilizados eletronicamente, quando aplicável e na forma a ser 

regulamentada pela ANTT. 

 

Posto isto, não há motivos para está Douta Comissão de Licitação, manter a 

exigência de apresentação de tais documentos no presente instrumento convocatório, uma vez 

que trata-se de documentos totalmente dispensáveis, de sorte que manter a exigência desaguaria 
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em total excesso de formalismo.  

 

E para demonstrar e corroborar que à Administração são vedados os formalismos 

excessivos e injustificados com vistas a impedir a ocorrência de dano ao erário e valorizar a 

economicidade e vantajosidade da proposta, a Impugnante traz à baila o aresto proferido nos 

autos do acórdão 357/2015-Plenário, que labora neste sentido:  

  

(...)  

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-

se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas 

simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e 

respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do 

conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais 

à proteção das prerrogativas dos administrados.  

 

 

Sendo assim, e a fim de que os licitantes não sejam prejudicados em razão da 

exigência contida no item 11.4 alíneas F e G do Edital, requer-se a sua supressão por ser 

medida que se impõe e por se tratar de  documentos  que se mostram dispensáveis pela 

legislação vigente.  

 

 

2. DO ITEM ITEM 11.4 ALÍNEA H: 

 

 

O instrumento convocatório objeto da presente Impugnação requer em seu escopo 

a apresentação de “AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA O TRANSPORTE DE 

PRODUTOS PERIGOSOS EMITIDA PELO ÓRGÃO ESTADUAL DA SEDE DA 

LICITANTE”.  

 

No entanto, tal exigência está em desacordo com a legislação vigente, tendo em 

vista que de acordo com a Instrução Normativa n° 05/2012, de 09/05/2012, do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 

publicada no Diário Oficial da União de 10/05/2012, a Autorização Ambiental para o exercício 

da atividade de transporte marítimo e interestadual, terrestre e fluvial, de produtos perigosos é 

de competência federal, e por isso deve ser solicitada diretamente ao IBAMA. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N° 05, DE 9 DE MAIO DE 2012. 

(...) 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer disposições 

transitórias enquanto o IBAMA desenvolve e implanta o Sistema 

Nacional de Transporte de Produtos Perigosos para o controle expresso 
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no artigo 7º, incisos XXIV e XXV, da Lei Complementar nº 140/2011; 

Resolve:  

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre o procedimento transitório 

de autorização ambiental para o exercício da atividade de transporte 

marítimo e interestadual, terrestre e fluvial, de produtos perigosos.  

Art. 2º O IBAMA será responsável pelo desenvolvimento, implantação e 

operação do Sistema Nacional de Transporte de Produtos Perigosos, no 

prazo de 12 (doze) meses a partir da data de publicação desta Instrução 

Normativa, mantendo-o permanentemente atualizado. 

(...).  

 

Sendo assim, à Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA, coube tãosomente 

acatar as determinações contidas na referida IN nº. 5/2012, de maneira que a Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado do Mato Grosso não é mais o órgão responsável pela emissão de 

autorização de transporte de resíduos perigosos, e por isso não há razões para a mnutenção da 

exigência no Edital.  

 

Corroborando com tais alegações, a própria SEMA, emitiu o Ofício Curricular n° 

038/2012/CGRS/SUIMIS/SEMA-MT, o qual a desincumbe de tais obrigações.  

 

Senão veja.  
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Ante ao exposto, requer a supressão do alínea H do item 11.4, tendo em vista a 

impossibilidade de expedição do documento solicitado.   

 

 

3. DO ITEM 11.4 – ALÍNEA J: 

 

Há no edital a exigência da apresentação do Certificado de Licença de 

Funcionamento da Polícia Federal. 

Levando-se em consideração que este é um documento de suma importância, a 

Impugnante não descuidou da sua renovação anual, sendo que, contudo, em razão da atual 

situação pandêmica, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da a Portaria nº 

240/2019, estendeu a validade dos Certificados de Licença de Funcionamento da Polícia 

Federal certificados expedidos até a data da decisão do pedido de renovação, conforme abaixo  

 

Seção III 

Da Renovação de Certificado de Licença de Funcionamento 

Art. 15. O CLF deverá ser renovado anualmente, a partir da data da sua 

emissão. 

§ 1º A renovação deverá ser requerida no período que abrange os últimos 

sessenta dias de validade do CLF, incluindo-se a data do vencimento. 

§ 2º O requerimento para renovação de CLF, se protocolizado no prazo 

previsto neste artigo, prorrogará a validade do CLF até a data da decisão 

sobre o pedido. 

Considerando que o Certificado de Licença Federal da ora Impugnante, encontra-se 

em fase de renovação, requer desta D. Comissão que o Edital seja adequado para fazer constar 

que serão aceitos os protocolos de REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA CLF, haja vista 

que a sua obtenção não depende de nenhuma outra iniciativa sua, e por isso não pode ser 

prejudicada pelo fato daquele Órgãos Público não estar com o seu expediente de atendimento e 

atividades normalizados.  

 

Posto isto, é o que se requer,  por ser medida que se impões.  

 

VI. DOS PEDIDOS. 

 

Assim, pelas razões de fato e de direito acima expendidas, carreadas de acervo 

probatório suficientes e que demonstram a necessidade de retificação das cláusulas combatidas 

no instrumento convocatório, em consonância com a doutrina e jurisprudência majoritária, que 

ratificam a materialidade do direito em voga, roga-se: 
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a) a SUPRESSÃO das alíneas F e G do subitem 11.4  do edital, tendo em vista que trata-

se de documentos dispensáveis e cuja exigência configura formalismo desnecessário; 

 

b) a  SUPRESSÃO da alínea “h”do subitem 11.4, do edital,   tendo em vista que a 

impossibilidade de expedição de AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA O 

TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS EMITIDA PELO ÓRGÃO 

ESTADUAL DA SEDE DA LICITANTE, vez que essa é uma atribuição exclusiva 

IBAMA, que por força de lei é o Órgão responsável pela sua emissão;  

 

c) a RETIFICAÇÃO do subitem 11.4, “j”, para fazer constar que serão ACEITOS os 

REQUERIMENTOS DE RENOVAÇÃO do Certificado de Licença de Funcionamento 

da Polícia Federal, tendo em vista que o mesmo possui vigência extendida por meio da 

portaria 240/20219 expedida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.  

 

Nestes Termos,  

Pede Deferimento. 

 

Cuiabá, 27 de agosto de 2020.  

 

 

 

 

 
 

MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

CNPJ N° 07.657.198/0001-20 

Mirela Maria Macedo – Sócia proprietária 
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