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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;
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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

2/2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 29/07/2020
IMPUGNACAO Nº 9/2020 - CL (12.69.10)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 29/07/2020 09:55 )
JORGE OLIMPIO DO NASCIMENTO
PREGOEIRO
1132225

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: 9,
ano: 2020, tipo: IMPUGNACAO, data de emissão: 29/07/2020 e o código de verificação: d9ebe6724c

