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JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

DECISÃO DA PREGOEIRA 

Processo Administrativo: 1512124 – Pregão Eletrônico nº 9/2021-0002 

Objeto: Registro de preço para contratação de empresa especializada em serviços de 

coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos de saúde da rede hospitalar e 

ambulatorial do Município de Augusto Corrêa. 

Recorrentes: C & E GESTÃO AMBIENTAL LTDA 

Recorrido: PRESERVE COLETORA DE RESÍCUOS LTDA. 

 

Trata-se de Recursos Administrativos interpostos pelas empresas C & E GESTÃO 

AMBIENTAL LTDA contra a decisão da Pregoeira que habilitou a empresa C & E 

GESTÃO AMBIENTAL LTDA, sob os argumentos de que há irregularidades na 

documentação de habilitação de qualificação técnica pela empresa habilitada. 

Cumpridas as formalidades legais, foi oportunizada à licitante a apresentação de 

contrarrazões no prazo legal, sendo essas apresentadas pela empresa PRESERVE 

COLETORA DE RESÍCUOS LTDA, que rebateu os pontos suscitados pelas recorrentes. 

 DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E DAS CONTRARRAZÕES 

Em primeiro lugar, tem-se que ambos os recursos e as  contrarrazões apresentados 

pelas empresas supracitadas são tempestivos, visto que foram respeitados os prazos previstos 

no Edital do certame e na legislação vigente. Assim, procederemos à análise dos fatos. 

 DA ANÁLISE DOS RECURSOS E DAS CONTRARRAZÕES  

Para fins de melhor esclarecermos os pontos suscitados pelas recorrentes, esta 

decisão será dividida em duas partes, dentro das quais analisaremos os argumentos levantados 

por cada empresa individualmente. 

 DO RECURSO DA C & E GESTÃO AMBIENTAL LTDA  

O recurso da empresa C & E GESTÃO AMBIENTAL LTDA se divide em 

alguns pontos que, a fim de melhor serem discutidos, terão seus argumentos expostos nesta 

decisão: 

1) Irregularidade nos documentos de comprovação de habilitação de qualificação 

técnica: 

Alega-se que a PRESERVE COLETORA DE RESÍCUOS LTDA estaria 

descumprindo o solicitado nos itens 9.11.17 e 9.11.18, deixando de apresentar os documentos 

abaixos listados:  
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9.11.17 Licença ou Contrato de Prestação de Serviços de onde se dará o 

tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, ou declaração própria 

da licitante caso o tratamento e destinação final dos resíduos sólidos se 

derem nas dependências da própria licitante.  

 

9.11.18 Carta de anuência da(s) empresa(s) e subcontratada(s) para 

destinação final dos resíduos, confirmando o compromisso de 

receber/destinar os resíduos químicos do HUL/UFS. É dispensada 

apresentação dos documentos caso a destinação final forem feitas na 

própria sede da licitante. 

No mais alega que ao descumpri  no tocante ao item 9.11.17, o qual não apresentou 

Licença ou Contrato de Prestação de Serviços, apresentou apenas uma proposta comercial, e 

conforme se faz prova com o item de número 11 da proposta apresentada, resta claro que não há 

de fato contrato, mas tão somente a uma conversação sem qualquer finalização pela empresa 

recorrida. 

Isto posto a recorrente requer que a Comissão de Pregão julgue procedente o presente 

Recurso, para fins de INABILITACÃO da Recorrida e de qualquer outra licitante que venha a 

descumprir os ditames do instrumento editalicio, declarando a nulidade de todos os atos 

praticados sem o devido cumprimento do edital, e a partir de eventual decisão de habilitação da 

Recorrida. 

 DA CONTRA RAZÃO DA PRESERVE COLETORA DE RESÍCUOS LTDA. 

 

A Contra razão da empresa PRESERVE COLETORA DE RESÍCUOS LTDA se 

divide em alguns pontos que, a fim de melhor serem discutidos, terão seus argumentos 

expostos nesta decisão: 

1) ) Irregularidade nos documentos de comprovação de habilitação de qualificação 

técnica: 

Alega a recorrida que atendeu todas as exigências do edital dentre às 

condicionantes atendidas, destacando que todos os resíduos gerados em suas unidades são 

destinados de forma ambientalmente adequada por empresas licenciadas e em concordância 

com as legislações ambientais vigentes atendendo ao escopo da lei Nº 12.305, de 2 de agosto 

de 2010 que “Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998; e dá outras providências.” Que tem como efeito em seu Art. 2º: 

 

VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que 

inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 

aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 

competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, 

observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à 

saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 
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VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de 

rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a 

evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 

ambientais adversos; 

 

Apontando que diante do exposto por meio de legislações vigentes, não há 

obrigação legal de formalização de contrato com o destinador, pois a PRESERVE 

COLETORA DE RESÍDUOS LTDA atende ao exigido pela legislação, no que cerne 

licenciamento ambiental por meio da CONAMA 237/1997 e atendimento à Política Nacional 

dos Resíduos Sólidos destinando adequadamente o presente resíduo, mesmo assim, tentamos 

por diversas vezes formalizar contrato com a Central de Gerenciamento Ambiental Titara S/A 

– CGA TITARA, porém obtivemos a resposta de que a não manutenção de contratos antigos 

celebrados e para não onerar e gerar futuras despesas, eles optaram por atender somente via 

propostas comerciais, conforme anexo apresentado pela licitante.  

 

 DA DECISÃO FINAL 

Como bem destacada pela empresa recorrente e recorrida, de acordo com princípio 

da vinculação ao instrumento convocatório, “a Administração não pode descumprir as normas 

e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada” (Lei nº 8.666/93, art. 3º, 41 e 

43, I) - O edital é a lei no processo de licitação. 

Sobre o referido princípio, Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma que: 

Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do 

procedimento. Além de mencionado no artigo 3o da Lei no 8.666/93, ainda 

tem seu sentido explicitado no artigo 41, segundo o qual “a Administração 

não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada”. E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o 

julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com os critérios 

de avaliação constantes do edital. O princípio dirige-se tanto à 

Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos licitantes, 

pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento 

convocatório (edital ou carta-convite); se deixarem de apresentar a 

documentação exigida, serão considerados inabilitados e receberão de volta, 

fechado, o envelope-proposta (art. 43, inciso II); se deixarem de atender às 

exigências concernentes à proposta, serão desclassificados (art. 48, inciso I).
1
   

Este princípio não é somente de observância da administração, é também de 

cumprimento dos licitantes.  

Assim, em avaliação aos argumentos proferidos nas razões recursais e nas 

contrarrazões, constata-se que a empresa PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA 

descumpriu o exigido nos itens 9.11.17 e 9.11.18 do edital n° 9/2021-0002, ou seja, não 

apresentou Licença ou Contrato de Prestação de Serviços de onde se dará o tratamento e 

                                                 
1
 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo – 30ª ed. - São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 363. 
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destinação final dos resíduos sólidos, ou declaração própria da licitante caso o tratamento e 

destinação final dos resíduos sólidos se derem nas dependências da própria licitante, bem 

como não apresentou Carta de anuência da(s) empresa(s) e subcontratada(s) para destinação 

final dos resíduos, confirmando o compromisso de receber/destinar os resíduos químicos do 

HUL/UFS, o que a torna INABILITADA.  

De acordo com o art. 48, § 3º, da Lei de Licitações “quando todos os licitantes 

forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar 

aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de 

outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a 

redução deste prazo para três dias úteis.”.  

Ressalta-se que a aplicação adequada do dispositivo no pregão deve considerar 

distintamente as etapas do processo. Ou seja, as fases não podem ser consideradas 

simultaneamente para o cabimento da regra em análise. Somente será viável a repetição da 

fase de classificação, com a reapresentação de propostas de preços apenas pelos licitantes 

desclassificados, ou, alternativamente, a repetição da fase de habilitação, com os inabilitados. 

Assim, é indispensável reforçar que na legislação específica do pregão não tem 

previsão sobre o procedimento a ser seguido quando da desclassificação ou inabilitação de 

todos os licitantes, desta forma defende-se a aplicação subsidiária da Lei de Licitações, com 

fundamento no art. 9º da Lei nº 10.520/02. 

Para o Tribunal de Contas da União é possível aplicar o art. 48, § 3º, da Lei nº 

8.666/93 no pregão, respeitada a inversão das fases de habilitação e classificação. O que 

significa dizer que para a aplicação adequada do dispositivo no pregão deve ser considerado 

distintamente as etapas do processo. Ou seja, as fases não podem ser consideradas 

simultaneamente para o cabimento da regra em questão. Somente será viável a repetição da 

fase de classificação, com a reapresentação de propostas de preços apenas pelos licitantes 

desclassificados, ou, alternativamente, a repetição da fase de habilitação, com os inabilitados. 

O raciocínio consta do Acórdão nº 429/2013 – Plenário
2
. 

Diante do exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o recurso interposto pela 

empresa C & E GESTÃO AMBIENTAL LTDA para declarar como INABILITADA a 

empresa PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA, revogando a decisão 

anteriormente proferida.  

Ainda, considerando que o disposto no art. 48, § 3º da Lei Nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, trata-se de uma discricionariedade da Administração, e considerando também a 

busca pela celeridade e economicidade processual, DETERMINO a abertura do prazo de 08 

(oito) dias para que as empresas apresentem nova documentação.  

 

                                                 
2
 Acórdão 429/2013– Plenário, TC 045.125/2012-0, relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 

6.3.2013. 
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Augusto Corrêa/Pará, 20 de Abril de 2021. 

 

 

_______________________________ 

Bianca Caroline Costa Lobato 

Pregoeira Municipal 

Portaria n° 093A-2021/PMAC/PA 
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