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DESPACHO

  

Processo nº 25383.000401/2021-76

Interessado: QUALIDADE E BIOSSEGURANCA, DIRETORIA, SERVICO DE GESTAO DE
CONTRATOS

  

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022
– PROCESSO Nº 25383.000401/2021-76, INTERPOSTO PELA EMPRESA STERICYCLE GESTÃO
AMBIENTAL LTDA.

1. Encontra-se nos autos do processo em epígrafe, pedido de impugnação ao Edital do PE 15/2022-IGM,
requerendo:

1. 1 - a exclusão do item 13.1 do termo de referência; e a inclusão de expressa disposição, no
edital, da autorização para a subcontratação parcial.

2. Inicialmente devemos informar que o processo licitatório em tela cumpre todas as determinações
legais, tanto no que tange a sua fase interna como a fase externa. A presente licitação é regida pela Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto
9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, das Instruções
Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993e as exigências estabelecidas
neste Edital, mediante as condições e exigências estabelecidas no Edital de Pregão Nº 13/2022-IGM e
seus anexos.

3. Ao que parece a impugnante busca modificar no edital aspectos referentes a questões de exigências
operacionais e contratuais, previstas de forma clara, precisa e amparadas em arcabouço legal, no
âmbito do Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Edital, conforme detalharemos em
seguida:

3. 1 a exclusão do item 13.1 do termo de referência; e a inclusão de expressa disposição, no edital, da
autorização para a subcontratação parcial;

 
Em relação os argumentos da impugnante, os mesmos guardam coerência, pois nos termos das minutas de
Termo de Referência da AGU:
Dispõe a Lei nº 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do serviço ou fornecimento, até o limite
admitido, em cada caso, pela Administração. A subcontratação, desde que prevista no instrumento
convocatório, possibilita que terceiro, que não participou do certame licitatório, realize parte do objeto.
À Administração contratante cabe, exercitando a previsão do edital, autorizar a subcontratação mediante ato
motivado, comprovando que atende às recomendações do Termo de Referência e convém à consecução das
finalidades do contrato. Caso admitida, cabe ao Termo de Referência estabelecer com detalhamento seus
limites e condições.
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Portanto, em razão de haver previsão legal e a realidade do setor envolvido expressar esta prática, e ainda
conforme as minutas de Termo de Referência da AGU:
A subcontratação parcial é permitida e deverá ser analisada pela Administração com base nas informações
dos estudos preliminares, em cada caso concreto. Caso admitida, o edital deve estabelecer com detalhamento
seus limites e condições, inclusive especificando quais parcelas do objeto poderão ser subcontratadas. É
importante verificar que são vedadas (i) a exigência no instrumento convocatório de subcontratação de itens
ou parcelas determinadas ou de empresas específicas; (ii) a subcontratação das parcelas de maior relevância
técnica, assim definidas no instrumento convocatório; (iii) a subcontratação de microempresas e empresas de
pequeno porte que estejam participando da licitação; e (iv) a subcontratação de microempresas ou empresas
de pequeno porte que tenham um ou mais sócios em comum com a empresa contratante.
Registra-se ainda que houve manifestação da Área Requisitante, da GESCON-IGM, bem como do DEPAD-
IGM no sentido de permitir/autorizar o pleito, e proceder aos ajustes necessários no termo de referência.
 

4.       Diante do exposto, o Pregoeiro acata a impugnação, modificando as especificações do edital,
conforme novo Termo de Referência proposto pela área requisitante e submete sua decisão à
autoridade maior do Instituto Gonçalo Moniz, para acatá-la, salvo melhor juízo.

 
 
Salvador, 11 de janeiro de 2023
 
 
                         Adilson da Hora Sampaio
            PREGOEIRO e Equipe de Apoio (Port.078/2022-DIR)
 
Marivaldo de Souza Gonçalves
Eduardo Fialho Silva
Jorge Luis Menezes dos Santos
                                                                                                                                                                               
                                                                      Acato a decisão:
                                                                                                                                                                               
                                                                      Marilda de Souza Gonçalves
                                                                                                                                                                               
                                                                     DIRETORA IGM/FIOCRUZ/BA

Documento assinado eletronicamente por ADILSON DA HORA SAMPAIO, Analista de Gestão em
Saúde, em 11/01/2023, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marilda de Souza Gonçalves, Diretor(ª) de Unidade, em
11/01/2023, às 19:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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