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ILMO. SR. PREGOEIRO DA DIRETORIA DE COMPRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FORMIGA – MG 

 

 

 

 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 89/2022 

 

 

 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº. 01.568.077/0012-88, com endereço na Avenida Geraldo Potyguara 

Silveira Franco, 950, Parque Das Empresas, Mogi-Mirim - SP, CEP: 13.803-280, por 

intermédio de seu representante legal in fine assinado, vem, respeitosamente, apresentar 

IMPUGNAÇÃO aos termos do edital referenciado. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

De início, insta esclarecer a tempestividade desta impugnação ao edital. 

 

Sendo a data da abertura da sessão pública em 18/10/2022 (terça-feira), o término do 

prazo para a licitante impugnar, nos termos do edital, será em 13/10/2022 (quinta-feira). 

 

Portanto, oferecida na presente data, resta cabalmente comprovada a tempestividade 

da presente impugnação. 

 

2. DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

2.1. Da ilegalidade de imposição da forma de tratamento dos resíduos. Necessidade de 

adequação à RDC 222/2018 
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 O presente edital, em diversos pontos, da a entender que o tratamento de todos os 

resíduos, independente do grupo, seja feito por incineração.  

 

 Entretanto, há na imposição acima citada, leia-se obrigatoriedade de tratamento por 

termodestruição (incineração), uma ilegalidade, visto que, a depender do grupo de resíduo, a 

incineração não é o modo de tratamento adequado. 

 

 Tanto é assim que não há na legislação que rege o gerenciamento de resíduos sólidos 

de saúde, qual seja, a RDC nº 222/2018, a imposição de que resíduos classificados no 

subgrupo A1 sejam tratados por incineração; até porque a tecnologia de tratamento para eles 

é a autoclavagem. 

 

 Outro exemplo de desnecessidade do uso da tecnologia incineração, é para os 

resíduos do subgrupo A4, que, por exemplo, sequer demandam tratamento prévio à 

destinação final. Já na hipótese de resíduos do subgrupo A5 há, de fato, a necessidade de 

tratamento por incineração. 

 

 Isso, d. Pregoeiro, demonstra que, apesar de os resíduos dos grupos A, B, C, D e E 

serem, todos, oriundos de serviços de saúde, nem todos demandam tratamento prévio à 

destinação final, nem todos devem ser tratados por incineração, pois à parte deles devem ser 

empregadas outras tecnologias: autoclave e micro-ondas. 

 

 Nesses sentidos são os artigos 53 e 55 da atual e vigente RDC nº 222/2018, verbis: 

 

Art. 53 Os RSS do Subgrupo A4 não necessitam de tratamento prévio. 

[...] 

Art. 55 Os RSS do Subgrupo A5 devem ser encaminhados para tratamento por 

incineração. 

 

 Assim, é patente a necessidade de retificação do edital e respectivos anexos, de 

modo a excluir a exigência de que o tratamento de resíduos sólidos de saúde seja só 
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por incineração, para que sejam adequados às exatas determinações da RDC nº 

222/2018 acerca dos diversos modos de tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 

 

3. DOS REQUERIMENTOS 

 

Diante de todo o explanado, requer-se que o Sr. Pregoeiro se digne a receber esta 

impugnação e, ao julgá-la, acate-a integralmente para que o edital seja modificado em 

todos os termos expostos acima.  

 

Termos em que pede e espera deferimento. 

Recife-PE, 11 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA. 
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