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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO 

PROCESSO: 3058/2021 
REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico n° 0015/2021 
OBJETO: "Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Limpeza Urbana 
Complementar do Município de Ecoporanga-ES, que englobam limpeza de vias públicas e canais de 
drenagem, capina, raspagem e roçada manuais, pintura de meios-fios, acondicionamento dos resíduos 
coletados nesses serviços e aluguel de caixas estacionárias, especificações e quantidades conforme 
projeto básico" 
RECORRENTE: FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LIDA 

Trata-se a presente resposta da IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentada pela empresa FORTALEZA AMBIENTAL 
E GERENCIAMENTO DE RESiDUOS LIDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 
31.736.79610001-79, a empresa aduz, em síntese, em suas razões de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico 
n° 00015/2021 que sua peça impugnatória é tempestiva e, no mérito, alega o seguinte: 

• Incoerência de quantitativos de garis 

• Incoerência de quantitativo da cal para pintura 

• Incoerência de quantitativo no Aluguel de Caixas estacionárias 

• Exigência de Plano de Trabalho 

• Ausência de informações de transporte de caixas estacionárias. 

Para tanto, requer o licitante o recebimento da impugnação apresentada, bem como, o seu respectivo julgamento 
como procedente para alterar as previsões do Edital na forma questionada. 

É o relatório. 

1. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE IMPUGNAÇÃO 

Preliminarmente, cumpre observar que nos moldes do Título 19 do Edital, o prazo para a apresentação de 
impugnação  é de até 03 (três) dias  úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública  (VIDE ITEM 19.1 
DO EDITAL),  conforme  art.  24, do Decreto n° 10.024/2019. 

Portanto, a presente impugnação é tempestiva, conforme, analogicamente, explicita o  art.  24 do Decreto n° 
10.024/219.  

"Art.  24. Qua/per pessoa poderá impugnar os termos do edital do  pre*,  por meio eletrônico na forma 
prevista no Edital, até três dias ateis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública." 
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Pois bem. 

Conforme já exposto, a questão de mérito posta em debate pelo impugnante, se refere a: a) incoerência de 
quantitativos de garis; b) Incoerência de quantitativo da cal para pintura; c) Incoerência de quantitativo no Aluguel 
de Caixas estacionárias; d) Exigência de Plano de Trabalho; e e) Ausência de informações de transporte de caixas 
estacionárias. 

2. ESCLARECIMENTOS SOBRE OS PONTOS QUESTIONADOS 

Sirvo-me do presente para apresentar as considerações relativas as questões apresentadas pela impugnante 
Fortaleza Ambiental e Gerenciamento de Resíduos LTDA. 

A impugnante questiona o quantitativo dos servidores necessários à execução dos serviços a serem contratados, 
mencionando a ocorrência de "incoerência de quantidade de gari, de 35 para o correto 16"  (fl.  05). 

Considerando que o Procedimento Licitatório visa a contratação de empresa para a prestação dos serviços de 
Limpeza Urbana Complementar do Município de Ecoporanga-ES, englobando os serviços de varrição manual de 
vias públicas, capina e raspagem manuais, roçada manual, pintura manual de meios-fios e aluguel de caixas 
estacionárias. 

Considerando também que, conforme o item 4.1 do Projeto Básico, "para a execução dos serviços de Limpeza 
Complementar Urbana, considerou-se que serão necessários garis, que desempenharão atividades multitarefas de 
limpeza urbana"  (fl.  32). 

Diante disso, a análise da quantidade de funcionários apresentada pela impugnante demonstra-se equivocada, haja 
vista restringir-se ao serviço de varrição manual, enquanto o Projeto Básico prevê que os garis também comporão 
as equipes multitarefas que realizarão os serviços de capina e raspagem manuais, rogada manual e pintura de 
meios-fios. 

Também foram apresentadas dúvidas quanto à quantidade do insumo cal hidratada para a execução do serviço de 
pintura dos meios-fios, tendo a impugnante afirmado que em composição de serviço similar, elaborada pelo 
Departamento de Edificações e de Rodovias do Espirito Santo (DER-ES), o coeficiente de consumo do insumo é de 
1,33 kg/m2. 

Todavia, ressaltamos que, conforme o Relatório de Composição do Serviço do item Caiação de meio fios, sarjetas,  
etc  com código 40658 do DER-ES, o consumo de cal hidratada para a execução do referido serviço é de 0,10kg/m2, 
sendo o valor 1,33 referente ao custo unitário do insumo. A vista disso, julga-se improcedente a alegação da 
impugnante. 

Quanta ao aluguel de caixas estacionárias, a impugnante menciona a ocorrência de equivoco referente à 
quantidade de caixas a serem alugadas, e ainda questiona quanto a responsabilidade do transporte das referidas 
caixas. 

Esclarece-se que, conforme estabelecido no Projeto Básico, as caixas estacionárias servirão como "pontos 
estratégicos para a deposição dos resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana complementar até o 
recolhimento pela Prefeitura Municipal de Ecoporanga"  (fl.  37), não havendo a necessidade de movimentação, 
sendo um ponto para a deposição dos resíduos gerados durante os serviços em cada bairro, Distrito e povoado. 

Considerando que, conforme o Projeto Básico, as atividades de limpeza urbana complementar a serem 
executadas no Município de Ecoporanga abrangem as vias do Distrito Sede, que é subdividido em 09 (nove) 
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bairros, além dos Distritos de Cotaxé, Imburana, Joguba, Muritiba, Prata dos Baianos, Santa Luzia do Norte e 
Santa Teresinha e os povoados Dois de Setembro, Itapeba, Ribeirdozinho, São Geraldo e Santa Rita, somando 09 
(nove) bairros, 07 (sete) Distritos e 05 (cinco) povoados, o que justifica o total de 21 (vinte e uma) caixas 
estacionárias. Ante ao exposto, entende-se impertinente o argumento da impugnante. 

Fora realizado questionamento quanto a realização do serviço de pintura dos meios-fios, tendo a 
impugnante declarado a ausência de informações quanto aos servidores que realizarão o referido serviço. 

Considerando que, de acordo com o Item 4.5 do Projeto Básico, "as equipes multitarefas, comandadas por 
seus encarregados,  sera)  deslocadas para a execução do serviço de pintura manual dos meios-fios"  (fl.  37), tendo 
em vista a baixa frequência da realização deste serviço. Sendo assim, a contestação da impugnante mostra-se 
descabida. 

Por fim, a impugnante contesta a exigência de apresentação do Plano de Trabalho que contenha um 
cronograma detalhado da execução dos serviços a serem contratados, alegando a possibilidade de algumas 
empresas terem informações privilegiadas para a elaboração do Plano de Trabalho. 

Urge salientar o comprometimento da Administração Municipal em realizar um Procedimento Licitatório 
para a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, obedecendo todos os princípios constitucionais 
que regem as contratações públicas, sendo imprópria a declaração da impugnante. Além disso, não há contrato 
vigente para execução dos serviços de limpeza urbana. 

Quanto a exigência da apresentação do Plano de Trabalho, trata-se de documentação a ser apresentada 
pela vencedora  do Procedimento Licitatório, não mostrando-se como restritiva ou impeditiva para a participação de 
quaisquer empresas interessadas, sendo a alegação da impugnante impertinente. 

0 Edital mostra com clareza o rol de documentos exigidos para habilitação, não sendo, nenhum deles fora 
do contexto da Lei 8666/93. Ademais, satisfeitas as condições de habilitação da vencedora, e ainda "após" a 
assinatura do Contrato é que a empresa vencedora deverá elaborar um documento, dado que em poucos dias é 
possível (para qualquer empresa executante) ter pleno conhecimento de toda a área abrangida. 

Diante do exposto, infere-se que as alegações apresentadas pela impugnante Fortaleza Ambiental e 
Gerenciamento de Resíduos LTDA são improcedentes, não justificando quaisquer alterações das cláusulas do 
edital e de seus anexos. 

3. DA DECISÃO 

Por todo o exposto, CONHECEMOS da impugnação interposta pela empresa FORTALEZA AMBIENTAL E 
GERENCIAMENTO DE RES[DUOS LIDA, para no mérito julgá-la IMPROCEDENTE, mantendo-se inalteradas 
todas as cláusulas do edital referente ao Pregão Eletrônico n° 0015/2021. 

Ecoporanga-ES, 13 de Maio de 2021. 

/1q  
Alencar mp 	a Silva 

Pregóeiro substituto) 

	 Rua Suelon Dias 
Mendonça, 20 — Centro — Ecoporanga-ES, CEP: 29850-000, 

Telefone: (27) 3755-2905. 
3 de 3 


