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ATA CIRCUNSTANCIADA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO 
APRESENTADA AOS TERMOS DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
01/2019, PROCESSO Nº 61/2019. 
 
Às dezesseis horas, do dia dez de outubro do ano de dois mil e dezenove, na Prefeitura 
Municipal de Monte Azul Paulista com sede Praça Rio Branco, nº 86 - Centro, se 
reuniram os membros da Comissão Municipal de Licitação, os senhores: Carlos 
Eduardo Pereira de Souza (presidente), Rogério Wohnrath Pizarro e Rodolfo José 
Amaral dos Santos (membros), para procederem à análise e julgamento da 
impugnação apresentada aos termos do Edital da Concorrência Pública nº 01/2019, 
Processo nº 14/2019, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada 
para Prestação de Serviços do Sistema de Limpeza Pública e manejo de resíduos 
do município de Monte Azul Paulista/SP, Estado de São Paulo, compreendendo: a 
Coleta e o Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos e Serviços de Operação e 
Manutenção do Aterro Sanitário Municipal e demais atividades correlatas e em 
conformidade com o Termo de Referência, pela empresa impugnante: MACCHIONE - 
PROJETO, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, protocolada tempestivamente. 
De posse da impugnação apresentada procedeu-se primeiramente à análise das razões 
arguidas pela empresa impugnante, entendendo a Comissão Municipal de Licitação 
merecer provimento parcial à impugnação, vejamos: PRIMEIRO (...) 2.2 - Prazo para 
Pagamento é de até 60 (sessenta) dias após o faturamento. (...) SEGUNDO (...) 2.6 - A 
Contratada se obriga a atender ao futuro Plano Municipal de Resíduos Sólidos a partir de 
sua entrada em vigor, devendo promover o plano de adequação e a proposta de 
implementação ao longo da vigência contratual; (...) TERCEIRO (...) 2.2.4. Coletar os 
resíduos domiciliares e comerciais diariamente, conforme Cronograma de Trabalho 
aprovado pela Prefeitura. Os resíduos que caírem em vias públicas durante a coleta 
deverão ser recolhidos de imediato pelos mesmos funcionários da empresa prestadora 
de serviço; 2.2.6. A coleta regular dos resíduos sólidos deverá ser executada inclusive 
nos feriados e dias santos, em qualquer condição climática, e em algumas áreas também 
aos sábados e domingos. (...) QUARTO Os itens 3.1; 3.2 e 3.3 do Anexo I – TERMO DE 
REFERÊNCIA – OPERAÇÃO DE ATERRO MUNICIPAL, (...) Existe uma Licença de 
Operação de nº 40001920, cuja validade é até 16/11/2019, mas in loco, percebe-se que o 
término da vida útil do aterro está preste a acontecer e muito provavelmente nem chegue 
até aquela data (16/11/19). Também existe uma licença prévia de ampliação sob nº 
40000716, na qual faltam as solicitações das licenças de instalação e Operação. 
Portanto, para que se tenha uma destinação final correta dos resíduos, com técnicas 
recomendadas e praticada em projetos de operação dos resíduos, com drenagem pluvial, 
manutenção das vias internas, drenagem de gases, gramas nas superfícies, cerca viva, 
drenos horizontais para chorume, drenos verticais para gases, canaletas de concreto 
para drenagem pluvial, das escadas verticais de descida d’agua nos taludes é 
imprescindível a apresentação por parte da Municipalidade, já agora nesta fase, do 
Projeto básico e executivo, conforme preceitua o art. 44, § 1º e o artigo 47. Ambos da Lei 
nº 8.666/93. (...) 
Diante do exposto e após análise das alegações, conteúdo da impugnação apresentada, 
a Comissão Municipal de Licitação, decide que deve ser acatada parcialmente a 
mesma, onde: 
1. o prazo para pagamento deverá ser retificado para: “prazo de pagamento não superior 
a 30 (trinta) dias, contados a partir da data da emissão da nota fiscal”; 
2. o item 2.6 deverá ser suprimido; 
3. retificar o item 2.2.4. onde consta “diariamente” passando a “de segunda a sexta” e, 
ainda, o item 2.2.6. deverá ser suprimido. 
4. retificar o Anexo I – Memorial Descritivo quanto a forma e destinação final, conforme o 
Manual de Operação de Aterro Sanitário em Valas do Governo do Estado de São Paulo, 
Secretaria do Meio Ambiente e CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo. 
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Em face disso, a Comissão Municipal de Licitação decidiu proceder à devida 
rerratificação do Edital da Concorrência Pública nº 01/2019, Processo nº 61/2019 em 
referência, nos termos e em cumprimento a decisão proferida por esta, ordenou ainda a 
publicação do Edital Rerratificado da Concorrência Pública nº 01/2019, Processo nº 
61/2019, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em Jornal de ampla circulação no 
Estado de São Paulo e na Imprensa Oficial Eletrônica do Município e a disponibilização 
do próprio no site oficial do município: www.monteazulpaulista.sp.gov.br, bem como, 
ordenou ainda a expedição das respectivas notificações via correio eletrônico e-mail, 
comunicando a presente deliberação e a rerratificação do referido Edital às empresas 
que, porventura, tenham retirado o Edital da Licitação em referência e enviado o recibo 
de retirada do mesmo. A seguir, nada mais tendo a ser esclarecido, o Presidente da 
Comissão Municipal de Licitação decidiu dar por encerrada a presente sessão, do que 
para constar foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, segue 
devidamente assinada pela Comissão Municipal de Licitação. Monte Azul Paulista, dez 
de outubro do ano de dois mil e dezenove. 
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