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Ref.: Pregão Eletrônico nº 15/2022 

 

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

01.568.077/0011-05, com endereço na Via da Penetração - A, Lote 04/Cia Sul – Centro 

Industrial Aratu, Simões Filho - BA, CEP: 43.700-000, por intermédio de seu representante 

legal in fine assinado, vem, respeitosamente, apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

aos termos do edital referenciado. 

 

 Da leitura do edital, surgem alguns questionamentos quanto a possibilidade de 

subcontratar. 

 

 É que o item 13 do termo de referência permite a subcontratação parcial do objeto 

licitado, desde que não seja subcontratada a parcela principal: 

 

13 . SUBCONTRATAÇÃO 

13.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições: 

13.1.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação;(...) 

 

 Contudo, o edital não informa qual etapa do objeto licitado seria passível de 

subcontratação. Assim, diante da incerteza, questiona-se: uma vez comprovada a capacidade 

técnica da subcontratada, seria possível se dizer que a subcontratação da destinação final 

estaria permitida? 

 

Uma vez sendo permitida por lei e pelo edital, vale explicar o seu pleno cabimento (da 

subcontratação parcial) no presente caso, visto que o edital é silente quanto à etapa que seria 
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possível se subcontratar, o que deve ser expresso, especialmente pela prática frequente 

na iniciativa privada, a qual deve, à luz do entendimento doutrinário e jurisprudencial 

(TCU), ser necessariamente considerada para as contratações com a administração.  

Explica-se: 

 

A licitação em comento tem por objeto a “Contratação de Serviços de coleta, 

transporte externo, tratamento e destinação final de resíduos do Grupo A (Biológicos/ 

Infectantes), Grupo B (Químicos) e do Grupo E (Perfurocortantes) provenientes das 

atividades de saúde desenvolvidas pelo Instituto Gonçalo Moniz – Fiocruz Bahia”. 

 

 

 

 Ocorre que, no atual cenário nacional, são ínfimas as empresas que prestam todas as 

etapas dos serviços acima, exsurgindo daí a necessidade de subcontratação, como 

faticamente acontece na iniciativa privada. 

 

 Assim, para que não haja prejuízo à Administração Pública, decorrente do pequeno 

número de participantes em processos licitatórios cujo objeto, como o presente, é complexo 

e, pelo baixo número, os licitantes que consigam, por sua vez, participar aumentem o preço 

do serviço de maneira deliberada, exatamente em virtude da falta de concorrentes, é 

necessário que a licitação se adapte à iniciativa privada, permitindo a subcontratação da 

destinação final. 

 

 Isso posto, a subcontratação parcial da destinação final é especialmente importante 

no presente caso. 

 

 Além do fato de a complexidade do objeto licitatório, à luz da iniciativa privada, 

demandar a subcontratação, esta não acarretará prejuízo à contratação. 
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 É que inúmeras são as atividades abarcadas, algumas das quais, caso 

desempenhadas por outras empresas, subcontratadas, não interfeririam, tampouco 

prejudicariam a segurança da contratação, tal como: a hipótese de terceirizar a destinação 

final dos resíduos, cuja execução não demanda maiores cuidados e que se faz necessária 

para o cumprimento da contratação. 

 

 Em verdade, a permissão para subcontratar parcialmente o objeto licitado, tal como 

aqui exposto, em relação à destinação final dos resíduos, visa acima de tudo atender o próprio 

interesse público, na seleção da proposta mais vantajosa que concatene a prestação dos 

melhores serviços pelo menor preço. 

 

 E mais, repita-se, atualmente, no cenário nacional, são pouquíssimas as empresas 

que possuem todo o escopo do objeto licitado. Ou seja, são ínfimas as empresas que prestam 

isoladamente, elas mesmas, sem a participação de qualquer subcontratada, os serviços de 

coleta, transporte, tratamento e disponibilizam os aterros industrial e/ou sanitário. 

 

 Fato este que, dada a situação peculiar no mercado, permite-lhes encarecer o preço 

dos seus serviços (das que prestam isoladamente). 

 

 Nessa esteira, a permissão de parcial subcontratação do objeto licitado em relação à 

destinação final não apenas consiste em expediente legal, autorizado por lei, como trata-se 

do único meio de obter a proposta efetivamente mais vantajosa, em certame que se revele 

competitivo. 

 

 Não é demais mencionar que em estrita consonância à Lei n. 8.666/1993, o Colendo 

STJ se manifestou pela plena legalidade da subcontratação parcial em contratos 

administrativos de objeto complexo, in verbis: 

 

[...] 2 - A parcial cessão do objeto contratado, pela vencedora da licitação, é ato jurídico 

previsto no art. 72, da Lei nº. 8.666/93, não constituindo tal procedimento, por si só, 

desrespeito à natureza intuitu personae dos contratos. 
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3 - Na espécie, embora o Município busque a anulação de contrato de cessão 

praticado entre a original vencedora da licitação e a empresa recorrida, bem 

como de todos os atos dali decorrentes, não há qualquer ofensa à legislação 

federal, razão suficiente para a denegação do pedido1. (grifou-se) 

 

 Inclusive, sendo a ampliação da competitividade uma das diretrizes e princípios dos 

certames licitatórios, sua aplicação mediante a permissão de subcontratação parcial se revela 

cabível sempre que não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e segurança 

da contratação, como bem destacado pelo TCU: 

 

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. (TCU – TC 

002.251/2008-5) 

 

A partir disso, vem questionar:  

 

i) Dadas as informações contidas acima, uma vez comprovada a capacidade 

técnica da subcontratada, pode-se considerar autorizada a subcontratação da 

destinação final? 

 

Termos em que pede e espera deferimento. 

Simões Filho, 19 de janeiro de 2023. 

 

 

 

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA. 

 
1 STJ – REsp nº. 468.189/SP. 1ª.T., rel. Min. José Delgado, j. 18.03.03. 
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