AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE PERNAMBUCO- UFPE

Referente ao pregão eletrônico n° 16/2020

SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de
Direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.575.881/0001-18, com sede à
Av. Cabo Branco, 4576, Cabo Branco, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58.045-010,
vem à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no § 2º do artigo 41 da Lei nº
8.666/93, apresentar...
IMPUGNAÇÃO
ao edital de licitação em epígrafe, pelas razões de fato e de direito que serão a
seguir devidamente expostas:
I – DO CERTAME E DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
O Instrumento convocatório acima citado estabelece que a abertura da sessão
do Pregão ocorrerá às 10h00min do dia 27 de agosto de 2020, na licitação pela
modalidade Pregão Eletrônico, e tendo por objeto 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”, ora impugnado.
Portanto, de acordo com o disposto no §2º do artigo 41, da Lei nº 8.666/93
e conforme o item 21.1 do edital referido, que estabelece prazo de até 03 dias
úteis, esta Impugnação, apresentada hoje (24/08/2020), é indiscutivelmente
tempestiva.
II – DA ANÁLISE DO EDITAL E SUAS IMPROPRIEDADES
DA IMPUGNAÇÃO AOS ITENS 6.6, 8.2.4.1.2, 8.6.2, 8.7, 8.8, 8.9 E 8.9.2 DO
EDITAL e 19.4.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA
Nos itens acima citados tanto do Edital quanto Termo de Referência
mencionam acerca do preenchimento pelas licitantes de uma planilha de custo,
que segundo o órgão licitador está no Anexo do Edital. Assim surgem duas
dúvidas:

1. Este órgão considera que planilha de custo e planilha de formação de
preços é a mesma coisa?
2. A planilha mencionada seria o simples preenchimento de descritivo dos
serviços e apresentação de valor unitário x quantidade = valor total?
Vejamos o que os itens mencionados descrevem:
DO EDITAL:
6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na
planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislação vigente;
8.2.4.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo
que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de
caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas
provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes;
8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo
Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas
com o valor final ofertado;
8.7 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha
deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a
margem de lucro pretendida;
8.8 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços
unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação de
Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos
insumos e também quanto aos salários das categorias
envolvidas na contratação;
8.9 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo
para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser
ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde
que não haja majoração do preço;
8.9.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível
de correção a indicação de recolhimento de impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional, quando não
cabível esse regime.
DO TERMO DE REFERÊNCIA
19.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição
de preços anexa ao edital.

Portanto, requer-se que seja incluída nos anexos a Planilha de Custos ou
que sejam excluídas as exigências acerca desta.
DA IMPUGNAÇÃO AOS ITENS 9.11.4, 9.11.5 E 9.11.8 DO EDITAL QUE
TRATAM SOBRE A RECUPERAÇÃO DO MERCÚRIO
Nos itens 9.11.4, 9.11.5 e 9.11.8 do Edital, há a seguinte exigência para
habilitação:

9.11.4. Apresentar licença de Operação do licitante que
contemple, na reciclagem de lâmpadas, a recuperação do
mercúrio em seu estado elementar;
9.11.5. Apresentar comprovação de Licença de Operação para
recuperação de mercúrio em seu estado elementar;
9.11.8. Apresentar Relatório de comercialização e transporte do
mercúrio junto ao IBAMA;

O Brasil é signatário da Convenção de Minamata sobre mercúrio , originada
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), e promulgada
pelo Decreto nº 9.470, de 14 de agosto de 2018, cujo principal objetivo é proteger
a saúde humana e o meio ambiente dos efeitos adversos de emissões e
liberações de mercúrio e seus compostos.
A mencionada Convenção aborda os riscos do mercúrio no meio ambiente
e enfatiza que “o mercúrio é uma substância química que causa preocupação
global devido à sua propagação atmosférica de longa distância, sua persistência
no meio ambiente depois de introduzido antropogenicamente, sua habilidade de
se bioacumular nos ecossistemas e seus efeitos significativamente negativos na
saúde humana e no meio ambiente(...)”.
Além da opção de recuperação do mercúrio prevista no edital, há a opção
de encapsulamento do mercúrio e posterior envio para destinação em aterro
classe I, opção inclusive amparada pelo Decreto nº 9.470, de 14 de agosto de
2018, o qual reconhece as importantes lições da Doença de Minamata, em
particular os sérios efeitos sobre a saúde e o meio ambiente decorrentes da
poluição por mercúrio, e a necessidade de assegurar a gestão apropriada do
mercúrio e a prevenção de tais eventos no futuro.
Vejamos como é feito o processo de tratamento e destinação das lâmpadas
através do encapsulamento:
O processo é composto por uma unidade capaz de triturar e descontaminar
lâmpadas.
Etapas / componentes do processo:
• Triturador mecânico que se destina a triturar as lâmpadas reduzindo o
volume numa proporção de 1/5;
• Container selado de armazenagem, destinado a conter os resíduos de
trituração, essencialmente vidro, alumínio, baquelite dos isoladores e latão dos
terminais.
O processo de trituração ocorre numa atmosfera em pressão negativa de
modo a absorver os vapores metálicos oriundos das lâmpadas. Além da pressão

negativa tem-se o deslocamento do volume de ar contido no container conforme
o preconizado nas recomendações ACGIH, itens VS-202 e VS-204;
Após as etapas anteriores, esta atmosfera contaminada passa por dois
estágios de filtragem mecânica, sendo um filtro para particulados sólidos de 1
μm e acima, e um filtro de classificação HEPA para particulados de até 0,3 μm e
acima. Os filtros mecânicos destinam-se a reter particulados sólidos decorrentes
do processo.
O processamento químico, genericamente designado como “filtro de
carvão” é constituído por recipiente preenchido com carvão ativado impregnado
com enxofre a taxa de 14%. Este tipo de material captura pelas micro
porosidades do carvão o mercúrio através de um processo físico de adsorção,
para posteriormente o mercúrio reagir quimicamente com o enxofre através de
ligações iônicas formando sulfeto de mercúrio.
A grande vantagem deste processo é o fato de que o sal sulfeto de mercúrio
é estável em temperatura e pressão ambiente, ficando desta forma
perfeitamente retido no filtro de carvão, simplificando os pré-requisitos de
transporte e tornando mais efetivos e simplificados os planos de contingência
para o manuseio desse material.
A emissão de mercúrio no ar resultante deste processo é bem abaixo do
previsto na NR 15 e abaixo inclusive do índice OSHA.
Nos filtros mecânicos ocorre a retenção de particulado de vidro e
principalmente o pó fosfórico presente no interior das lâmpadas fluorescentes.
Os resíduos provenientes do processo de tratamento são destinados para
aterro sanitário e aterro industrial, como segue abaixo:
o Filtros de carvão (classe I): são encaminhados para a tecnologia de
encapsulamento em aterro industrial classe I;
o Filtros de papel (classe IIA): são encaminhados para aterro sanitário;
o Vidro triturado (classe IIA): são encaminhados para aterro sanitário;
o Metal (classe IIA): são encaminhados para reciclagem;
O encapsulamento se torna a melhor técnica disponível, tendo-se em conta
considerações econômicas e técnicas, pois a reciclagem do mercúrio no Brasil
causa mais danos ao meio ambiente do que o benefício do reaproveitamento,
pois em 1000kg de pó de fósforo contendo mercúrio, obtém-se apenas 0,5 kg de
mercúrio, além desse processo gerar emissões fugitivas.

Importante mencionar que o encapsulamento e destinação ao aterro
acontece a cada 200.000 unidades de lâmpadas tratadas.
Diante o exposto, e considerando as reduções e proibições do uso do
mercúrio a Sim Gestão Ambiental Serviços LTDA opta pela destinação
ambientalmente adequada do mercúrio através do encapsulamento e posterior
destinação em aterro industrial classe I.
E, desta forma, requer-se que sejam alterados os itens acima mencionados
do Edital que tratam sobre a recuperação do mercúrio, pois como foi
fundamentado acima, este não é o único meio ambientalmente adequado, e
como apresentado com a recuperação deste mercúrio o ambiente será mais
prejudicado se comparado com o tratamento e posterior encapsulamento e
destinação em aterro industrial.
DA IMPUGNAÇÃO AO ITEM 5.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA
No item acima mencionado, há a seguinte exigência para contratada:
5.1.1. A empresa contratada deve ser 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;

No entanto, no item 9.11.3 do Edital, pede apenas a licença para tratamento
das lâmpadas, não incluindo neste item o serviço de reciclagem, vejamos:
9.11.3. Apresentar licença para tratamento de lâmpadas
fluorescentes tubulares ou não, luz mista, vapor de mercúrio,
vapor de sódio e outras, emitida pelo órgão ambiental da sede
da licitante;

Acerca da reciclagem de lâmpadas, o decreto nº 9.470, de 14 de agosto de
2018 que aborda os riscos do mercúrio no meio ambiente expõe que a lâmpada
fluorescente contém mercúrio e nesta atividade de reciclagem que é imposta por
este órgão licitante é mais prejudicial ao meio ambiente do que se ela fosse
descartada por meio do encapsulamento em aterro industrial.
O mercúrio é considerado o elemento potencialmente mais perigoso entre
os constituintes das lâmpadas, encontrando-se num estado e composição
bastante volátil nas condições normais de pressão e temperatura.
É considerado pelos fabricantes de lâmpadas (OSRAM) e pelo ELC
(European Lighting Companies Federation) como a única substância de
relevância ecológica representando elevados riscos ambientais. Esta conclusão
baseia-se no fato de que muitas das outras substâncias estão presentes em

composições estáveis (por exemplo, o sódio em sais de sódio nas lâmpadas de
halógenos metálicos) ou dentro de uma matriz de outros materiais (por exemplo,
o chumbo encontrado na forma de óxido dentro da composição do vidro).
Nesta vertente, requer-se que seja excluída a exigência para reciclagem
das lâmpadas tendo em vista que é o processo que mais tem riscos ambientais,
e que o mais eficiente e que gera menos prejuízos ao meio ambiente é o descarte
correto em aterros industriais.
III – DO PEDIDO
Diante do exposto, a empresa SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA
vem através desta Impugnação, requerer:
✓ Seja incluída nos anexos a Planilha de Custos ou que sejam excluídas as
exigências acerca desta.
✓ Alteração dos itens 9.11.4, 9.11.5 e 9.11.8 do Edital, pelos motivos acima
fundamentados, de modo que sejam contempladas outras formas de
tratamento além da recuperação do mercúrio.
✓ Exclusão da exigência de reciclagem das lâmpadas coletadas, com base
nos fundamentos expostos acima.
Nestes termos, pede deferimento.
João Pessoa/PB, 24 de agosto de 2020.

EDUARDO LAVIERI
SIM Gestão Ambiental Serviços LTDA
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pregoeiros@ufpe.br

Re: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020

De : MANOEL HELENO DE CASTRO
<manoel.heleno@ufpe.br>

Qua, 26 de ago de 2020 10:36

Assunto : Re: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020

1 anexo

Para : DGA-UFPE <dga.s.infra@ufpe.br>, Sistema de
Pregao - UFPE <pregoeiros@ufpe.br>
Sr. Pregoeiro,
Segue em anexo posicionamento desta DGA sobre a Impugnação.
Em ter., 25 de ago. de 2020 às 16:13, DGA-UFPE <dga.s.infra@ufpe.br> escreveu:

De: "Sistema de Pregao, UFPE" <pregoeiros@ufpe.br>
Para: "DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL-UFPE" <dga.s.infra@ufpe.br>
Enviadas: Terça-feira, 25 de agosto de 2020 10:11:01
Assunto: Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020
Senhores, segue pedido de impugnação para analise e parecer.
De: "Jurídico Sim Engenharia" <juridico@simengenharia.com.br>
Para: "pregoeiros" <pregoeiros@ufpe.br>
Enviadas: Segunda-feira, 24 de agosto de 2020 22:38:33
Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020

Segue impugnação ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020
Favor acusar recebimento.
Atenciosamente,

-Manoel Heleno de Castro
Universidade Federal de Pernambuco
Superintendência de Infraestrutura
https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=52366&tz=America/Araguaina&xim=1
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Diretoria de Gestão Ambiental
Fone: 81 2126-8076
Celular: 81 9.9249-5847
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENÊNCIA DE INFRAESTRUTRA

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
a)A empresa SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de Direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.575.881/0001-18, com sede à Av. Cabo Branco, 4576, Cabo
Branco, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58.045-010, requereu:
i)Que seja incluída nos anexos a Planilha de Custos ou que sejam excluídas as exigências acerca
desta.
ii)Alteração dos itens 9.11.4, 9.11.5 e 9.11.8 do Edital, pelos motivos acima fundamentados, de
modo que sejam contempladas outras formas de tratamento além da recuperação do
mercúrio.
iii)Exclusão da exigência de reciclagem das lâmpadas coletadas, com base nos fundamentos
expostos acima.

2.POSICIONAMENTO SOBRE A IMPUGNAÇÃO
Quanto à solicitação da exclusão da planilha de custos e formação de preços, concordamos
com a requerente, pois não cabe essa exigência para o objeto da licitação bastando apenas o
Modelo de Proposta constante do Anexo II do Edital, pios lá já está bem explicito que o calculo
é o valor unitário x quantidade = valor total.
Quanto a alteração dos 9.11.4, 9.11.5 e 9.11.8 do Edital, bem como a exclusão da exigência de
reciclagem das lâmpadas não concordamos, pois o pensamento desta DGA/SINFRA é pela
preservação do meio ambiente e o mercúrio é uma substância que pode causar prejuízos a
saúde do homem e dos animais, então entendemos que deve ser recuperado e destinado para
a reutilização e quanto a reciclagem dos componentes das lâmpadas é para minimizar a
extração de recursos naturais. Desta forma, não concordamos com a requerente neste
aspecto.
Recife, 26/08/2020

Manoel Heleno de Castro
SIAPE 1748801
Diretoria de Gestão Ambiental

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
a) A empresa SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de Direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.575.881/0001-18, com sede à Av. Cabo
Branco, 4576, Cabo Branco, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58.045-010, requereu:
i)Que seja incluída nos anexos a Planilha de Custos ou que sejam excluídas as
exigências acerca desta.
ii)Alteração dos itens 9.11.4, 9.11.5 e 9.11.8 do Edital, pelos motivos acima
fundamentados, de modo que sejam contempladas outras formas de tratamento
além da recuperação do mercúrio.
iii)Exclusão da exigência de reciclagem das lâmpadas coletadas, com base nos
fundamentos expostos acima.

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 SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA – DIRETORIA DE GESTÃO
AMBIENTAL para análise, cujo pronunciamento, segue:
1/2

O requerimento da empresa TEM fundamento no item abaixo, posteriormente, deve ter o
termo de referência e edital modificados:
Quanto à solicitação da exclusão da planilha de custos e formação de preços,
concordamos com a requerente, pois não cabe essa exigência para o objeto da licitação
bastando apenas o Modelo de Proposta constante do Anexo II do Edital, pios lá já está
bem explicito que o calculo é o valor unitário x quantidade = valor total.
O requerimento da empresa NÃO tem fundamento nos itens abaixo:
Quanto à alteração dos itens 9.11.4, 9.11.5 e 9.11.8 do Edital, bem como a exclusão da
exigência de reciclagem das lâmpadas não concordamos, pois o pensamento desta
DGA/SINFRA é pela preservação do meio ambiente e o mercúrio é uma substância que
pode causar prejuízos a saúde do homem e dos animais, então entendemos que deve ser
recuperado e destinado para a reutilização e quanto a reciclagem dos componentes das
lâmpadas é para minimizar a extração de recursos naturais. Desta forma, não
concordamos com a requerente neste aspecto.

3. Sobre a impugnação
Considerando o parecer da SINFRA - Diretoria de Gestão Ambiental, opinamos pelo ACOLHIMENTO
PARCIAL da peça impugnatória. Informamos que o edital sofrerá modificações inclusive quanto à data
prevista para a abertura da disputa.
Recife, 26/08/2020
Jorge Olímpio do Nascimento
Pregoeiro – UFPE
SIAPE 1132225
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eletrônico n° 16/2020 SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de Direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o no 07.575.881/0001-18, com sede à Av. Cabo Branco, 4576, Cabo Branco, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58.045-010,
vem à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no § 2º do artigo 41 da Lei nº 8.666/93, apresentar... ao edital de licitação
em epígrafe, pelas razões de fato e de direito que serão a seguir devidamente expostas: I – DO CERTAME E DA
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO O Instrumento convocatório acima citado estabelece que a abertura da sessão do
Pregão ocorrerá às 10h00min do dia 27 de agosto de 2020, na licitação pela modalidade Pregão Eletrônico, e tendo por
objeto 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”, ora impugnado. Portanto, de acordo com o disposto no
§2º do artigo 41, da Lei nº 8.666/93 e conforme o item 21.1 do edital referido, que estabelece prazo de até 03 dias úteis,
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pelas licitantes de uma planilha de custo, que segundo o órgão licitador está no Anexo do Edital. Assim surgem duas
dúvidas: 1. Este órgão considera que planilha de custo e planilha de formação de preços é a mesma coisa? 2. A planilha
mencionada seria o simples preenchimento de descritivo dos serviços e apresentação de valor unitário x quantidade = valor
total? Vejamos o que os itens mencionados descrevem: Portanto, requer-se que seja incluída nos anexos a Planilha de
Custos ou que sejam excluídas as exigências acerca desta. DA IMPUGNAÇÃO AOS ITENS 9.11.4, 9.11.5 E 9.11.8 DO EDITAL
QUE TRATAM SOBRE A RECUPERAÇÃO DO MERCÚRIO Nos itens 9.11.4, 9.11.5 e 9.11.8 do Edital, há a seguinte exigência
para habilitação: O Brasil é signatário da Convenção de Minamata sobre mercúrio , originada do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), e promulgada pelo Decreto nº 9.470, de 14 de agosto de 2018, cujo principal
objetivo é proteger a saúde humana e o meio ambiente dos efeitos adversos de emissões e liberações de mercúrio e seus
compostos. A mencionada Convenção aborda os riscos do mercúrio no meio ambiente e enfatiza que “o mercúrio é uma
substância química que causa preocupação global devido à sua propagação atmosférica de longa distância, sua persistência
no meio ambiente depois de introduzido antropogenicamente, sua habilidade de se bioacumular nos ecossistemas e seus
efeitos significativamente negativos na saúde humana e no meio ambiente(...)”. Além da opção de recuperação do mercúrio
prevista no edital, há a opção de encapsulamento do mercúrio e posterior envio para destinação em aterro classe I, opção
inclusive amparada pelo Decreto nº 9.470, de 14 de agosto de 2018, o qual reconhece as importantes lições da Doença de
Minamata, em particular os sérios efeitos sobre a saúde e o meio ambiente decorrentes da poluição por mercúrio, e a
necessidade de assegurar a gestão apropriada do mercúrio e a prevenção de tais eventos no futuro. Vejamos como é feito o
processo de tratamento e destinação das lâmpadas através do encapsulamento: O processo é composto por uma unidade
capaz de triturar e descontaminar lâmpadas. Etapas / componentes do processo: • Triturador mecânico que se destina a
triturar as lâmpadas reduzindo o volume numa proporção de 1/5; • Container selado de armazenagem, destinado a conter
os resíduos de trituração, essencialmente vidro, alumínio, baquelite dos isoladores e latão dos terminais. O processo de
trituração ocorre numa atmosfera em pressão negativa de modo a absorver os vapores metálicos oriundos das lâmpadas.
Além da pressão negativa tem-se o deslocamento do volume de ar contido no container conforme o preconizado nas
recomendações ACGIH, itens VS-202 e VS-204; Após as etapas anteriores, esta atmosfera contaminada passa por dois
estágios de filtragem mecânica, sendo um filtro para particulados sólidos de 1 μm e acima, e um filtro de classificação HEPA
para particulados de até 0,3 μm e acima. Os filtros mecânicos destinam-se a reter particulados sólidos decorrentes do
processo. O processamento químico, genericamente designado como “filtro de carvão” é constituído por recipiente
preenchido com carvão ativado impregnado com enxofre a taxa de 14%. Este tipo de material captura pelas micro
porosidades do carvão o mercúrio através de um processo físico de adsorção, para posteriormente o mercúrio reagir
quimicamente com o enxofre através de ligações iônicas formando sulfeto de mercúrio. A grande vantagem deste processo
é o fato de que o sal sulfeto de mercúrio é estável em temperatura e pressão ambiente, ficando desta forma perfeitamente
retido no filtro de carvão, simplificando os pré-requisitos de transporte e tornando mais efetivos e simplificados os planos de
contingência para o manuseio desse material. A emissão de mercúrio no ar resultante deste processo é bem abaixo do
previsto na NR 15 e abaixo inclusive do índice OSHA. Nos filtros mecânicos ocorre a retenção de particulado de vidro e
principalmente o pó fosfórico presente no interior das lâmpadas fluorescentes. Os resíduos provenientes do processo de
tratamento são destinados para aterro sanitário e aterro industrial, como segue abaixo: o Filtros de carvão (classe I): são
encaminhados para a tecnologia de encapsulamento em aterro industrial classe I; o Filtros de papel (classe IIA): são
encaminhados para aterro sanitário; o Vidro triturado (classe IIA): são encaminhados para aterro sanitário; o Metal (classe
IIA): são encaminhados para reciclagem; O encapsulamento se torna a melhor técnica disponível, tendo-se em conta
considerações econômicas e técnicas, pois a reciclagem do mercúrio no Brasil causa mais danos ao meio ambiente do que o
benefício do reaproveitamento, pois em 1000kg de pó de fósforo contendo mercúrio, obtém-se apenas 0,5 kg de mercúrio,
além desse processo gerar emissões fugitivas. Importante mencionar que o encapsulamento e destinação ao aterro
acontece a cada 200.000 unidades de lâmpadas tratadas. Diante o exposto, e considerando as reduções e proibições do uso
do mercúrio a Sim Gestão Ambiental Serviços LTDA opta pela destinação ambientalmente adequada do mercúrio através do
encapsulamento e posterior destinação em aterro industrial classe I. E, desta forma, requer-se que sejam alterados os itens
acima mencionados do Edital que tratam sobre a recuperação do mercúrio, pois como foi fundamentado acima, este não é o
único meio ambientalmente adequado, e como apresentado com a recuperação deste mercúrio o ambiente será mais
prejudicado se comparado com o tratamento e posterior encapsulamento e destinação em aterro industrial. DA
IMPUGNAÇÃO AO ITEM 5.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA No item acima mencionado, há a seguinte exigência para
contratada: No entanto, no item 9.11.3 do Edital, pede apenas a licença para tratamento das lâmpadas, não incluindo neste
item o serviço de reciclagem, vejamos: Acerca da reciclagem de lâmpadas, o decreto nº 9.470, de 14 de agosto de 2018
que aborda os riscos do mercúrio no meio ambiente expõe que a lâmpada fluorescente contém mercúrio e nesta atividade
de reciclagem que é imposta por este órgão licitante é mais prejudicial ao meio ambiente do que se ela fosse descartada
por meio do encapsulamento em aterro industrial. O mercúrio é considerado o elemento potencialmente mais perigoso
entre os constituintes das lâmpadas, encontrando-se num estado e composição bastante volátil nas condições normais de
pressão e temperatura. É considerado pelos fabricantes de lâmpadas (OSRAM) e pelo ELC (European Lighting Companies
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Federation) como a única substância de relevância ecológica representando elevados riscos ambientais. Esta conclusão
baseia-se no fato de que muitas das outras substâncias estão presentes em composições estáveis (por exemplo, o sódio em
sais de sódio nas lâmpadas de halógenos metálicos) ou dentro de uma matriz de outros materiais (por exemplo, o chumbo
encontrado na forma de óxido dentro da composição do vidro). Nesta vertente, requer-se que seja excluída a exigência para
reciclagem das lâmpadas tendo em vista que é o processo que mais tem riscos ambientais, e que o mais eficiente e que
gera menos prejuízos ao meio ambiente é o descarte correto em aterros industriais. III – DO PEDIDO Diante do exposto, a
empresa SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA vem através desta Impugnação, requerer:
Seja incluída nos anexos a
Planilha de Custos ou que sejam excluídas as exigências acerca desta.
Alteração dos itens 9.11.4, 9.11.5 e 9.11.8 do
Edital, pelos motivos acima fundamentados, de modo que sejam contempladas outras formas de tratamento além da
recuperação do mercúrio.
Exclusão da exigência de reciclagem das lâmpadas coletadas, com base nos fundamentos
expostos acima. Nestes termos, pede deferimento. João Pessoa/PB, 24 de agosto de 2020. EDUARDO LAVIERI SIM Gestão
Ambiental Serviços LTDA

Fechar

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1085287&Texto=T&prgCod=845083

2/2

26/08/2020

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1085287&Texto=R&prgCod=845083

Resposta 26/08/2020 11:36:30
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 a) A empresa SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de Direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 07.575.881/0001-18, com sede à Av. Cabo Branco, 4576, Cabo Branco, João Pessoa, Paraíba, CEP:
58.045-010, requereu: i)Que seja incluída nos anexos a Planilha de Custos ou que sejam excluídas as exigências acerca
desta. ii)Alteração dos itens 9.11.4, 9.11.5 e 9.11.8 do Edital, pelos motivos acima fundamentados, de modo que sejam
contempladas outras formas de tratamento além da recuperação do mercúrio. iii)Exclusão da exigência de reciclagem das
lâmpadas coletadas, com base nos fundamentos expostos acima. 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 SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA – DIRETORIA DE GESTÃO
AMBIENTAL para análise, cujo pronunciamento, segue: O requerimento da empresa TEM fundamento no item abaixo,
posteriormente, deve ter o termo de referência e edital modificados: Quanto à solicitação da exclusão da planilha de custos
e formação de preços, concordamos com a requerente, pois não cabe essa exigência para o objeto da licitação bastando
apenas o Modelo de Proposta constante do Anexo II do Edital, pios lá já está bem explicito que o calculo é o valor unitário x
quantidade = valor total. O requerimento da empresa NÃO tem fundamento nos itens abaixo: Quanto à alteração dos itens
9.11.4, 9.11.5 e 9.11.8 do Edital, bem como a exclusão da exigência de reciclagem das lâmpadas não concordamos, pois o
pensamento desta DGA/SINFRA é pela preservação do meio ambiente e o mercúrio é uma substância que pode causar
prejuízos a saúde do homem e dos animais, então entendemos que deve ser recuperado e destinado para a reutilização e
quanto a reciclagem dos componentes das lâmpadas é para minimizar a extração de recursos naturais. Desta forma, não
concordamos com a requerente neste aspecto. 3. Sobre a impugnação Considerando o parecer da SINFRA - Diretoria de
Gestão Ambiental, opinamos pelo ACOLHIMENTO PARCIAL da peça impugnatória. Informamos que o edital sofrerá
modificações inclusive quanto à data prevista para a abertura da disputa. Recife, 26/08/2020 Jorge Olímpio do Nascimento
Pregoeiro – UFPE Siape 1132225
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