PREGÃO ELETRÔNICO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020
(Processo Administrativo n.°23076.038615/2018-68)

AMBY SERVICE LTDA. – ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita sob nº de CNPJ 11.916.389/0001-36, com sede na Marginal BR – 101, Prefeito
Santelmo Borba, nº 2960, Bairro São Pedro, na cidade de Sombrio – SC, NESSE ATO
REPRESENTADO POR seu advogado Maurício Balbinotti Ferrari, pessoa física, brasileiro,
casado, portador da OAB/RS 104.238, vem, mui respeitosamente, perante Vossas Senhorias,
tempestivamente, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do pregão declinado no
preâmbulo com sustentação no parágrafo 2º do art. 41 da lei 8.666/93 na forma da legislação
vigente em conformidade com o Art. 18°, do Decreto 5.450/2005, c/c art. 9º da Lei 10.520/02,
pelos seguintes fatos e fundamentos.

DA

TEMPESTIVIDADE.

Inicialmente,

comprova-se

a

tempestividade desta impugnação, dada que a abertura da sessão pública está prevista para o
dia 28 de julho de 2020, tendo sido, portanto cumprido o prazo pretérito de dois dias úteis
previstos no artigo 41, §2° da Lei 8.666/93 e artigo 18 do Decreto Federal n°: 5450/2005.
OBJETO DA LICITAÇÃO. “O objeto da presente licitação é a
escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de coleta, transporte, descontaminação (tratamento), reciclagem e destinação final
de lâmpadas inservíveis do tipo fluorescente tubulares ou não, luz mista, vapor de mercúrio,
vapor de sódio e outras usadas e/ou queimadas descartadas no campus Recife da UFPE,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos."
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RESUMO DA IMPUGNAÇÃO. Ao analisar detidamente o edital em
referência, a ora impugnante, entende que o Instrumento Convocatório em epigrafe, foi
publicado sem a observância das disposições atinente à Lei 12.305, que institui a Politica
Nacional dos Resíduos Sólidos, de 02 de Agosto de 2010, regulamentada pelo decreto 7.404,
de 23 de dezembro de 2010. Tal afirmação deve-se ao fato de que há necessidade de
recuperação de todos os elementos que encontram-se contidos nas lâmpadas. Vale recordar
que o pó fosfórico não se trata do elemento final do processo, e sim a recuperação do
mercúrio. Desta forma requer, que, para a destinação das lâmpadas, o presente edital selecione
empresa capaz de efetuar a Logística Reversa das mesmas. Dessa forma requer-se a
solicitação de inclusão no edital da seguinte documentação - comprovação de utilização pela
empresa adquirente de cada um dos subprodutos para seu reaproveitamento em processos
produtivos – a Licença de Operação dos destinatários dos subprodutos.

- FUNDAMENTAÇÃO

- DAS LÂMPADAS

A LEI 12.305/2010, EM SEU ARTIGO 25, EXPRESSAMENTE
DECLARA QUE TODOS SÃO RESPONSÁVEIS PELAS EFETIVAS AÇÕES PARA
CORRETA APLICAÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
ENTRETANTO, O LEGISLADOR CITA EM PRIMEIRO LUGAR O PODER PÚBLICO,
POIS, SEJA NA CONDIÇÃO DE INSTITUIÇÃO, SEJA NA CONDIÇÃO DE
CONSUMIDOR, ESTE DEVERÁ SER SEMPRE O PRIMEIRO A ASSEGURAR SUAS
DIRETRIZES E DEMAIS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI E SUAS
REGULAMENTAÇÕES. À Lei 12.305/2010, em seu paragrafo 4º, Art. 33, DETERMINA
QUE OS CONSUMIDORES DEVERÃO EFETUAR A DEVOLUÇÃO, após o uso, aos
comerciantes ou distribuidores, os produtos ou embalagens objetos de Logística Reversa, que
são: Agrotóxico e embalagens, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e
embalagens, LÂMPADAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE SÓDIO E MERCÚRIO E
DE LUZ MISTA, PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS E SEUS COMPONENTES.

ESSA MEDIDA QUER ASSEGURAR QUE ESSES PRODUTOS,
APÓS O SEU CICLO DE VIDA ÚTIL, AGORA ENTÃO, CLASSIFICADOS COM
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RESÍDUOS SÓLIDOS, NÃO SEJAM DESPEJADOS EM LIXÕES, E SIM, TENHAM
UMA DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA, seja pelo processo de
reciclagem ou outra destinação admitida pelo órgão competentes do SISNAMA (Sistema
Nacional de Meio Ambiente), do SNVS (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária) e SUASA
(Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária), observando normas operacionais
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar
impactos ambientais adversos.

Ademais, a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, instrumentalizada
na Lei 12.305/2010, promoveu de maneira inovadora a inserção de inúmeros conceitos, dentre
eles, o conceito da RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA
DE UM PRODUTO, se destaca.
“Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos:

conjunto

de

atribuições

individualizadas

e

encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos,
para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados,
bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e
à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos
produtos, nos termos desta Lei.”.

Importante inserção que a Politica Nacional de resíduos sólidos
promoveu, foi a inteligência consoante o mecanismo de LOGÍSTICA REVERSA previsto no
Inciso XII do Art. 3º da Lei 12.305/2010, o que de fato no edital impugnado não faz menção
alguma quanto a necessidade e a sua importância quando o resíduo em questão é o estado
elementar do mercúrio e sua recuperação. A referida lei estabelece precauções para lidar com
o resíduo, buscando o desenvolvimento sustentável, econômico e social pré estabelecido por
um conjunto de ações e procedimentos.
“Logística Reversa: instrumento de desenvolvimento econômico
e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos
e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos
resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento,
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em seu ciclo ou em outros ciclos produtivo, ou outra destinação
final ambientalmente adequada”.

Como vimos, a referida lei institui dois fundamentais conceitos para o
factível cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos: A responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida de um produto e, a Logística Reversa para a destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos.
NESTES DOIS CONCEITOS, O “CONSUMIDOR” POSSUI PAPEL
DESTACADO/FUNDAMENTAL, POIS, É O RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DOS
PRODUTOS E DAS EMBALAGENS AO FINAL DO SEU CICLO DE VIDA, NOS
POSTOS

DE

RECEBIMENTO/COLETA

DISPONIBILIZADOS

PELOS

FABRICANTES/COMERCIANTES. ART. 33, PARAGRAFO 4º. Para que esses produtos ao
término do seu ciclo de vida útil, e agora classificados com Resíduo Sólidos, estejam sujeitos
a um PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. Segue artigo.
“Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de
logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso
pelo consumidor, de forma independente do serviço público de
limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros
produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo
perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos
perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou
em normas técnicas;
II - pilhas e baterias;
III - pneus;
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V – LAMPADAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE SÓDIO E
MERCÚRIO E DE LUZ MISTA;
VI – produtos eletrônicos e seus componentes.”

4

Este plano, elaborado pelo comerciante ou, entidade privada por ele
contratada para fazê-lo, deverá possuir requisitos mínimos como descreve o Art. 21:
“Art. 21. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem o
seguinte conteúdo mínimo:
I - descrição do empreendimento ou atividade;
II - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados,
contendo a origem, o volume e a caracterização dos resíduos,
incluindo os passivos ambientais a eles relacionados;
III - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do
Sisnama, do SNVS e do Suasa e, se houver, o plano municipal
de gestão integrada de resíduos sólidos:
a)

explicitação

dos

responsáveis

por

cada

etapa

do

gerenciamento de resíduos sólidos;
b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas
do gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do
gerador;
IV - identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas
com outros geradores;
V - ações preventivas e corretivas a serem executadas em
situações de gerenciamento incorreto ou acidentes;
VI - metas e procedimentos relacionados à minimização da
geração de resíduos sólidos e, observadas as normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, à
reutilização e reciclagem;
VII

-

se

couber,

ações

relativas

à

responsabilidade

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, na forma do art.
31;
VIII

-

medidas

saneadoras

dos

passivos

ambientais

relacionados aos resíduos sólidos;
IX - periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo
de vigência da respectiva licença de operação a cargo dos
órgãos do Sisnama.
§ 1o O plano de gerenciamento de resíduos sólidos atenderá ao
disposto no plano municipal de gestão integrada de resíduos
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sólidos do respectivo Município, sem prejuízo das normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa.
§ 2o A inexistência do plano municipal de gestão integrada de
resíduos sólidos não obsta a elaboração, a implementação ou a
operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos
sólidos. § 3o Serão estabelecidos em regulamento:
I - normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do plano de
gerenciamento de resíduos sólidos relativo à atuação de
cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis;
II - critérios e procedimentos simplificados para apresentação
dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos para
microempresas

e

empresas

de

pequeno

porte,

assim

consideradas as definidas nos incisos I e II do art. 3o da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que
as atividades por elas desenvolvidas não gerem resíduos
perigosos.”

IMPORTANTE

RESSALTAR

QUE

ESTE

PROCESSO

DE

GERENCIAMENTO, É DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR/FABRICANTE. O
GESTOR PÚBLICO, NA CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR, ATUARIA COMO FISCAL
DO

PROCESSO,

GERENCIAMENTO

PARA
DOS

QUE

NÃO

RESÍDUOS

HAJA

DESVIOS

SÓLIDOS

E

EM

NO
SUA

PROCESSO

DE

DESTINAÇÃO

AMBIENTALMENTE ADEQUADA.

De acordo com o artigo 15 do Decreto n°7.404/2010, os sistemas de
Logística Reversa serão implementados e operacionalizados por meio dos seguintes
instrumentos: Acordos setoriais, Regulamentos expedido pelo Poder Público ou Termo de
Compromisso.

PRECAVIDAMENTE, A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS, PREVÊ QUE NESTES CASOS SETORIAIS, A IMPLEMENTAÇÃO DE UM
DE PLANO DE LOGÍSTICA REVERSA PARA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE
ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, SEJA EFETIVADA POR TERMO DE
COMPROMISSO. ISTO É, O ÓRGÃO NA CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR, EXIGIRÁ
6

EM SEU EDITAL DE COMPRAS, QUE O FUTURO FORNECEDOR GARANTA
DOCUMENTALMENTE O CUMPRIMENTO À LEI 12.305/2010.

Diferentemente, o edital em epigrafe, não exige dos licitantes que
comprovem na fase de habilitação, nos termo da Lei, capacidade de gerenciamento, por
competência própria, visto que não pode ser terceirizado, dos resíduos sólidos gerados pelo
objeto da licitação. ASSIM SENDO:

DEVE SER SOLICITADO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, PARA A TRITURAÇÃO E DESTINAÇÃO DE
TODOS OS RESÍDUOS, EM ESPECIAL O MERCÚRIO SER RECUPERADO EM
SEU ESTADO ELEMENTAR.

Salientamos que todas as licitações sobre o tema há a exigência da
recuperação do mercúrio em seu estado elementar. Acontecendo dessa forma em virtude do
cumprimento da Lei 12.305/2010.

As lâmpadas deverão ser encaminhadas para o processo de logística
reversa, onde deverão ser recicladas em seu ciclo, ou, em outro ciclo da indústria. Por fim,
recebendo uma destinação ambientalmente adequada conforme órgãos do Sisnama, do SNVS
e do Suasa. Ademais, o Decreto n°7.404 de 23 de dezembro de 2010 prescreve que a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Munícipios, organizarão e manterão um sistema de
informação sobre resíduos e também ficarão incumbidos de fornecer ao órgão federal
competente pelo mesmo, todas as informações necessárias sobre os resíduos sob sua esfera, e
na periodicidade estabelecidas no referido Decreto.

NO PODER PÚBLICO, O (ÓRGÃO) NA CONDIÇÃO DE
CONSUMIDOR, TEM QUE TER COMO PROPOSTA, NOS TERMOS DA LEI, A
IMPLEMENTAÇÃO DE UMA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO
CICLO DE VIDA DE UM PRODUTO, CABENDO À EMPRESA OU ENTIDADE DO
SETOR

DE

LOGÍSTICA

REVERSA

CONTRATADA

PELA

PROPONENTE

VENCEDORA, REALIZAR, ADMINISTRAR E COMPROVAR A DESTINAÇÃO
AMBIENTALMENTE ADEQUADA AOS RESÍDUOS.
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Com a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida de um
produto, pode-se mitigar impactos causados por descartes residuais, melhorar a qualidade de
vida dos cidadãos urbanos e obter um balanço ambiental positivo. Além disso, dá-se um passo
rumo ao desenvolvimento sustentável do planeta, pois possibilita a reutilização e redução no
consumo de matérias-primas. Ainda, como forma de reforçar o todo exposto acima, o artigo
3º da Lei 8.666/93 prescreve:
“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa

para

a

administração

e

a

promoção

do

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos”.

Para que o Estado se desenvolva e atenda as demandas sociais é
preciso que o mesmo realize contratações de bens e serviços; regendo a atual Constituição
Federal em seu artigo 37, inciso XXI que a contratação de obras, serviços, compras e
alienações, se dá mediante licitação pública, que assegure igualdade de condições entre todos
os licitantes.

Impende observar que no certame a licitante deverá atestar, também,
que atende às exigências legais com referência à legislação Municipal, Estadual e Federal que
regulamentam os aspectos relativos a adequação do presente edital a Legislação Vigente.
Seguem arrolados itens não cobrados no presente edital, mas de suma importância para a
efetivação, de forma legal do presente objeto:

- Comprovação de Licença de Operação para recuperação de
mercúrio em seu estado elementar;
- Relatório de comercialização e transporte do mercúrio junto
ao IBAMA;
- Cadastro Técnico Federal, para a atividade;
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- Licença Ambiental Operacional vigente pelo Órgão Estadual
do Meio Ambiente, com o intuito de cumprir o plano de
Logística Reversa, para o objeto do edital, a ser adquirido pelo
órgão para o seu máximo reaproveitamento, seja em seu clico
ou em outros ciclos da indústria, assim, colaborando para uma
produção mais sustentável e ambientalmente respeitosa.
-Licença municipal do órgão competente.

- DO MERCÚRIO

Devido a não obrigatoriedade da necessidade da recuperação do
mercúrio, percebe-se que, claramente a administração não atentou-se corretamente a norma
que gere os resíduos sólidos. Primeiramente apresentaremos o artigo 3° da Lei 12.305 e
posteriormente será debatida sua redação.

A destinação final ambientalmente adequada, para o Art. 3°, VII da lei
12.305/10 traduz-se pela destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a
compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas
pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final,
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública
e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.

Já a disposição final ambientalmente adequada, segundo o Art. 3°,
VIII da lei 12.305/10 é a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas
operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a
minimizar os impactos ambientais adversos.

Os dois parágrafos imediatamente acima são confusos, pois ambos
dispõem de forma diversa um problema que, aparentemente é o mesmo, o que provavelmente
gerou a decisão equivocada na presente licitação. Porém isso ocorreu apenas por desatenção
dos julgadores aos termos utilizados nos incisos. O Art. 3°, VII da lei 12.305/10 trata da
destinação de resíduos, já o Art. 3°, VIII da lei 12.305/10 trata da destinação dos rejeitos.
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A mesma legislação, em seu Art. 3°, XVI define resíduos sólidos. Os
mesmos são materiais, substâncias, objetos ou bens descartados resultante de atividades
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está
obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública
de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente
inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.

Por sua vez os rejeitos são definidos, na referida Lei, em seu Art. 3°,
XV como a sobra dos resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis,
não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada.

O mesmo diploma legal define, em seu Art. 3°, X que o
gerenciamento de resíduos sólidos são um conjunto de ações exercidas, direta ou
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com
plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma da referida Lei. Dessa forma,
apenas pela simples interpretação deste artigo já verifica-se a necessidade de verificarmos
novamente o texto legal sobre a destinação final ambientalmente adequada, aclarada pelo Art.
3°, VII da lei 12.305/10, o qual afirma que a destinação de resíduos que inclui a reutilização, a
reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras
destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas
a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou
riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.

Por outro lado, os rejeitos são balizados pelo Art. 3°, VIII da lei
12.305/10 que determina a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas
operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a
minimizar os impactos ambientais adversos.

A grande diferença os termos está exatamente na possibilidade de
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis.
Se há uma forma de recuperação da maior parte dos materiais utilizados, com a restituição dos
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resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos tais produtos enquadram-se no conceito de logística reversa (Art. 3°, XII da lei
12.305/10).

Por sua vez o Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 que
regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, em ser artigo 35 apresenta a seguinte redação:

Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deverá ser
observada a seguinte ordem de prioridade: não geração,
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos.

O artigo é claríssimo. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos,
deverá ser observada a seguinte ordem de prioridade: a não geração dos mesmos ou a sua
redução, ambos impossíveis no caso em tela, e, posteriormente, sua reutilização ou
reciclagem. Insta salientar que o texto não dispõe ao poder público um hall de itens
elencáveis, onde é possível utilizar-se de poder discricionário, mas sim uma ordem de
prioridade quanto seu tratamento.

Vez que existe tecnologia para a recuperação, principalmente do
mercúrio, metal caracterizado pela ABNT NBR 10004, da seguinte forma: Código de
identificação - F044; Resíduo perigoso - Lâmpada com vapor de mercúrio após o uso;
Constituinte perigoso - Mercúrio; Característica da periculosidade - Tóxico.

Vejamos novamente o Artigo 35 do Decreto nº 7.404:

Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deverá ser
observada a seguinte ordem de prioridade: não geração,
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos.
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Percebe-se que, claramente os rejeitos poderão sofrer disposição final
ambientalmente adequada. Vale ressaltar, APENAS OS REJEITOS. Os resíduos
obrigatoriamente deverão sofrer um dos três processos a seguir descritos, nessa ordem.
Reutilização, caso não sendo possível reciclagem e por fim o tratamento dos resíduos sólidos.
A disposição final dos resíduos em aterro sequer é citado, havendo então impossibilidade
jurídica de executar-se tal procedimento.

Ademais o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA que é
o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA, no
sítio

virtual

do

Ministério

do

Meio

Ambiente,

http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/0E732C8D/DocRecomendaAcoesLampadas1
.pdf (acesso em 20/07/2018) apresenta as seguintes constatações acerca da do tratamento
necessário às lâmpadas de mercúrio inservíveis:
DOCUMENTO

DE

RECOMENDAÇÕES

A

SEREM

IMPLEMENTADAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES EM
TODO O TERRITÓRIO NACIONAL RELATIVAS AS
LÂMPADAS COM MERCÚRIO.
São Paulo, 28 de novembro de 2007
(...)V – RECICLAGEM
Considera-se reciclagem de lâmpadas com mercúrio o conjunto
de procedimentos que abrange a decomposição da lâmpada, a
separação dos materiais, a recuperação do mercúrio, a
descontaminação e a destinação dos materiais sem mercúrio
para reaproveitamento em processo produtivo.
Considera-se descontaminado o material que não possua
mercúrio ou contenha níveis mínimos detectáveis do metal.
As recomendações relativas à reciclagem são as seguintes:
1. Todo e qualquer procedimento de reciclagem de lâmpadas
deve ser feito por empresa legalmente constituída, licenciada por
órgão competente, e inscrita no Cadastro Técnico Federal do
Ibama, além de consolidada em imóvel edificado em endereço
fixo.
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2. Prover as áreas de armazenamento e reciclagem de lâmpadas
de pisos, paredes e teto impermeabilizados, com produtos que
impeçam a impregnação e a penetração de mercúrio.
3. Fica proibida a realização de quebra ou tratamento de
lâmpadas contendo mercúrio em unidades móveis, seja em
veiculo ou similares ou quaisquer meios passíveis de
deslocamento para a realização deste tipo de atividade.
4. Manter as lâmpadas recebidas para reciclagem em local
específico para tal finalidade, coberto e dotado de sistema
de ventilação.
5. Enclausurar todos os procedimentos realizados na reciclagem,
de modo a impedir emissões fugitivas de mercúrio, dotados de
sistema de ventilação local exaustora eficiente, com dispositivo
de captura e coleta do mercúrio e tratamento do ar emitido na
atmosfera.
6. Descontaminar as poeiras fosforadas e demais particulados
retirados do interior das lâmpadas, bem como as partes
metálicas retiradas das lâmpadas submetendo a processo
fechado de descontaminação, por meio de aquecimento
suficiente para a total evaporação do mercúrio ali contido, com
recuperação e engarrafamento do mesmo em recipiente
apropriado, antes da destinação adequada.
7. Acondicionar todo o mercúrio recuperado em recipientes de
metal que não se amalgama com mercúrio, nem deteriorem e ter
fechamento hermético.
8. Armazenar adequadamente os resíduos gerados, até a
destinação adequada.
9. Submeter as águas utilizadas no processo a tratamento de
descontaminação, antes do lançamento no meio ambiente
mantendo monitoramento permanentemente nas mesmas.
10. Os efluentes lançados em qualquer curso d’água e no meio
ambiente não devem conter teores detectáveis de mercúrio.
11. Previamente ao tratamento de descontaminação, todos os
produtos

contaminados

devem

ser

acondicionados

separadamente em recipientes hermeticamente fechados, e
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armazenados temporariamente em local específico para este fim,
inclusive os lotes com lâmpadas quebradas.
12. Manter os comprovantes de destinação do material gerado
na reciclagem, contendo tipo, peso, volume e endereços do
receptor, à disposição dos órgãos de fiscalização e controle.
13. Os materiais provenientes da reciclagem, para serem
reaproveitados, devem ser processados até remoção do mercúrio
e monitorados através de testes de controle de qualidade, com
metodologia que evite perdas na manipulação da amostra, sendo
necessária

à amostragem de todos os lotes a

serem

encaminhados para terceiros.
14. A empresa recicladora deve emitir e encaminhar laudo da
análise quantitativa do mercúrio dos lotes encaminhados aos
receptores destes resíduos, comprovando a descontaminação dos
materiais.
15. As empresas recicladoras de lâmpadas com mercúrio devem
realizar avaliação semestral para monitoramento de mercúrio no
ar dos locais de trabalho e do entorno da empresa abrangendo o
período de inverno para fins de avaliação de qualidade do ar da
região. O solo da área da empresa, bem como as águas utilizadas
devem ser monitoradas sendo que a amostragem, coleta e
procedimentos deverão obedecer às normas estabelecidas pelos
órgãos competentes.
VI – DESTINAÇÃO
Fica vedada a disposição final das lâmpadas de mercúrio em
aterros sanitários, lançamento in natura, aterramento ou a
processo de queima ou incineração, devendo as mesmas ser
destinadas para reciclagem. (...)

- DA RECICLAGEM:

A unidade de tratamento deverá realizar o processamento das
lâmpadas inservíveis de forma a tornar possível a reciclagem de seus materiais (vidro,
14

sucatas, metais pesados, etc.), a mesma deverá estar devidamente licenciada pelo Órgão
Ambiental competente.

Apenas uma simples licença do Órgão Ambiental competente é
insuficiente, vez que a Lei 12.305/10 define a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida de um produto através da instauração da Logística Reversa para a destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos. Desta forma, até que os subprodutos sejam
transformados em novos produtos há responsabilidade do tomador de serviços, no caso o Ente
Público. Dessa forma, torna-se imprescindível ao Ente Público a caracterização da venda do
mercúrio pela empresa licitante para uma empresa que utilizará o mesmo em seu processo
produtivo, e não destinará o mesmo para garimpos ilegais, por exemplo.

- DO ALVARÁ SANITÁRIO

A Lei nº 8.666/1993 é por demais clara em admitir a exigência, na
fase de habilitação, do seguinte:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitarse-á a:
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei
especial, quando for o caso.
No caso da Lei nº 7.031/1996, a mesma prevê que:
Art. 18 - Constituem unidades, estabelecimentos e atividades de
interesse da saúde:
i) de prestação de serviços de saneamento;

Art. 14 - São produtos de interesse da saúde, sujeitos ao controle
e fiscalização da autoridade sanitária competente:
VI - qualquer substância que possa causar dano à saúde
Desta forma há necessidade de apresentação do referido documento,
vez que há exigência editalícia da apresentação do Alvará de Autorização Sanitária para a
atividade regulada. Tal exigência é baseada no fato de que a licitação possui por objeto
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contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte,
tratamento e disposição final de lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias, relés e reatores.

A empresa em questão afirma que não há necessidade de apresentar
tais documentos, porém a mesma deveria ser impossibilitada de participar do certame, vez
que a mesma não possui sequer as licenças mínimas para efetuar o tratamento das lâmpadas
com vapor de mercúrio.

É o fato de se praticar qualquer daqueles atos citados no art. 18, VI, da
Lei nº 7.031/1996 (de prestação de serviços de saneamento) que enseja a obrigação de se ter o
Alvará, o que, por conseguinte, viabiliza a exigência respectiva no âmbito da licitação.

Além do mais, o próprio art. 8º, §3º, da Lei Federal 9.782/99
considera sujeito ao controle sanitário às instalações físicas, equipamentos, tecnologias,
ambientes e procedimentos envolvidos em todas as fases dos processos de produção dos bens
e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária, incluindo a destinação dos
respectivos resíduos.

Art. 8º Constituem recursos financeiros da DATAPREV:
§ 3º Sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo,
submetem-se ao regime de vigilância sanitária as instalações
físicas, equipamentos, tecnologias, ambientes e procedimentos
envolvidos em todas as fases dos processos de produção dos
bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária,
incluindo a destinação dos respectivos resíduos.

– DOS REQUERIMENTOS

Ante o exposto, requer-se seja recebida a presente impugnação, a fim
de julgá-la procedente e separar as lâmpadas do restante dos objetos e incluir no edital de
licitação referente a exigência de apresentação da seguinte documentação para as lâmpadas:
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- Licença de Operação do licitante que contemple, na reciclagem de
lâmpadas, a recuperação do mercúrio em seu estado elementar;

- Comprovação de utilização pela empresa adquirente de cada um dos
subprodutos para seu reaproveitamento em processos produtivos;

- A Licença de Operação dos destinatários dos subprodutos.

- Comprovação de Licença de Operação para recuperação de mercúrio
em seu estado elementar;

-Licença municipal do órgão competente;

- Cadastro Técnico Federal, para a atividade;

- Alvará Sanitário;

- Relatório de comercialização e transporte do mercúrio junto ao
IBAMA;

- Licença Ambiental Operacional vigente pelo Órgão Estadual do
Meio Ambiente, com o intuito de cumprir o plano de Logística Reversa, para o objeto do
edital, a ser adquirido pelo órgão para o seu máximo reaproveitamento, seja em seu ciclo ou
em outros ciclos da indústria, assim, colaborando para uma produção mais sustentável e
ambientalmente respeitosa.

Nestes termos
Pede e espera deferimento

Sombrio, 22 de julho de 2020.

__________________________
AMBY SERVICE LTDA. – ME
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A
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES/DLC/PROGEST

Considerando o pedido de impugnação do Edital pela empresa AMBY SERVICE LTDA. –
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob nº de CNPJ 11.916.389/0001-36, com
sede na Marginal BR – 101, Prefeito Santelmo Borba, nº 2960, Bairro São Pedro, na cidade
de Sombrio – SC, informamos:

A empresa solicitou para incluir no edital de licitação a seguinte documentação:

A- Licença de Operação do licitante que contemple, na reciclagem de lâmpadas, a
recuperação do mercúrio em seu estado elementar;

B- Comprovação de utilização pela empresa adquirente de cada um dos subprodutos para seu
reaproveitamento em processos produtivos;

C- A Licença de Operação dos destinatários dos subprodutos.

D- Comprovação de Licença de Operação para recuperação de mercúrio em seu estado
elementar;

E-Licença municipal do órgão competente;

F- Cadastro Técnico Federal, para a atividade;

G- Alvará Sanitário;

H- Relatório de comercialização e transporte do mercúrio junto ao IBAMA;

I - Licença Ambiental Operacional vigente pelo Órgão Estadual do Meio Ambiente, com o
intuito de cumprir o plano de Logística Reversa, para o objeto do edital, a ser adquirido pelo
órgão para o seu máximo reaproveitamento, seja em seu ciclo ou em outros ciclos da
indústria, assim, colaborando para uma produção mais sustentável e ambientalmente
respeitosa.
1

A preocupação da empresa com o tratamento que deve ser ofertado ao mercúrio está correta,
pois o nosso Edital não trouxe um direcionamento claro que deveria ser dado a este metal,
mas a indicação das exigências de documentos para habilitação para o certame já está
contemplada em parte no Subitem 9.11.
Desta forma, iremos atacar as letras A, D, F, G e H e realizar a devida adequação do Edital e
seus anexos.

Manoel Heleno de Castro
SIAPE 1748801

2

27/07/2020

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1071630&Texto=R&prgCod=845083

Resposta 27/07/2020 08:30:13
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES Processo nº: 23076.038615/2018-68 Assunto:
Impugnação ao Edital do PE 16/2019 da UFPE. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais
vantajosa para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, descontaminação
(tratamento), reciclagem e destinação final de lâmpadas inservíveis do tipo fluorescente tubulares ou não, luz mista, vapor
de mercúrio, vapor de sódio e outras usadas e/ou queimadas descartadas no campus Recife da UFPE, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos Trata-se de Impugnação ao Edital do PE 16/2020 da
UFPE, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, descontaminação
(tratamento), reciclagem e destinação final de lâmpadas inservíveis do tipo fluorescente tubulares ou não, luz mista, vapor
de mercúrio, vapor de sódio e outras usadas e/ou queimadas descartadas no campus Recife da UFPE. 1. Resumo dos fatos e
da Impugnação 1.1. A empresa AMBY SERVICE LTDA. – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob nº de CNPJ
11.916.389/0001-36 impugnou o edital PE 16/2020 da UFPE, no qual requer: A- Licença de Operação do licitante que
contemple, na reciclagem de lâmpadas, a recuperação do mercúrio em seu estado elementar; B- Comprovação de utilização
pela empresa adquirente de cada um dos subprodutos para seu reaproveitamento em processos produtivos; C- A Licença de
Operação dos destinatários dos subprodutos. D- Comprovação de Licença de Operação para recuperação de mercúrio em
seu estado elementar; E-Licença municipal do órgão competente; F- Cadastro Técnico Federal, para a atividade; G- Alvará
Sanitário; H- Relatório de comercialização e transporte do mercúrio junto ao IBAMA; I - Licença Ambiental Operacional
vigente pelo Órgão Estadual do Meio Ambiente, com o intuito de cumprir o plano de Logística Reversa, para o objeto do
edital, a ser adquirido pelo órgão para o seu máximo reaproveitamento, seja em seu ciclo ou em outros ciclos da indústria,
assim, colaborando para uma produção mais sustentável e ambientalmente respeitosa. 1.2 DA ANÁLISE DO PLEITO
Preliminarmente observamos que os fatos levantados tratam de questões pertinentes ao setor responsável pela elaboração
do Termo de Referência, motivo pelo qual submetemos a peça impugnatória à DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA-DGA/SINFRA para análise, cujo pronunciamento, segue: A preocupação da
empresa com o tratamento que deve ser ofertado ao mercúrio está correta, pois o nosso Edital não trouxe um
direcionamento claro que deveria ser dado a este metal, mas a indicação das exigências de documentos para habilitação
para o certame já está contemplada em parte no Subitem 9.11. Desta forma, iremos atacar as letras A, D, F, G e H e
realizar a devida adequação do Edital e seus anexos. 2. Sobre a impugnação Considerando o parecer da DGA/SINFRA,
opinamos pelo ACOLHIMENTO PARCIAL da peça impugnatória. Informamos que o edital sofrerá modificações inclusive
quanto à data prevista para a abertura da disputa. Recife, 27/07/2020 Jorge Olímpio do Nascimento Pregoeiro – UFPE
SIAPE- 1132225

Fechar
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