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TERMO DE ANÁLISE  

JULGAMENTO E DECISÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

ELETRÔNICO 

Nº PE 9/2021-009-PMI 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE COLETA, 

ARMAZENAMENTO/TRANSBORDO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SAÚDE (GRUPO "A" E SUBGRUPOS A1, 

A2, A3, A4 E A5), QUÍMICO (GRUPO"B) E PERFURO CORTANTE (GRUPO E) E 

DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM 

COMODATO DE BOMBONAS. 

 

 

 Na data de 11 de maio de 2021, no presente horário fixado no edital 14:30 min, deu-se 

início a abertura da sessão para fase das propostas comerciais, após a finalização das 

propostas, a pregoeira deu  prosseguimento para a fase da documentação de habilitação 

referente ao certame acima citado. 

 

 Ao finalizar a fase de lance a Pregoeira declarou aberta para análise dos documentos 

apresentados no site Portal de compras públicas, solicitando aos representantes que 

apresentassem se houvesse intenção de recurso em um prazo de 30 (trinta minutos), 

sobre os documentos de habilitação, conforme consta na ata da sessão, credenciaram-se 

para o certame as seguintes empresas interessadas: 

 

R E R EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, AMBIENTALLIX 

SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA E CE GESTÃO AMBIENTAL LTDA . 

 
 
a) Tempestividade: 

 
 No Pregão Eletrônico, a manifestação da intenção de recorrer deve ser apresentada em 

campo especifico no sistema do compras públicas Desta feita, começa a partir a 

contagem do prazo legal para apresentação das razões que é de 3 (três) dias, sendo igual 

o prazo para apresentação das contra-razões, no entanto, as empresar apresentaram as 

suas contra-razões, a data pela a administração pública para o seu julgamento do recurso 

administrativo seria no dia 04/06/2021, porém devido ao grande numero de casos de 

covid na sede da Administração, sendo assim, ocorreu o desfalque de uma funcionária 

dessa referida CPL – Comissão Permanente de Licitação, devido ao grande número 

processual, dificultando o julgamento desse presente recurso, sendo disponivel somente 

nessa presente data. 
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 As recorrentes registrou sua intenção de recorrer, conforme preceitua a legislação, 

dentro do sistema eletrônico e postou respectivo recurso no prazo concedido, sendo 

considero os referidos recursos totalmente tempestivos e validos para apressiação desta 

referida CPL. 

 
 
b) Legitimidade: 

 

 As empresas Recorrentes participou da sessão pública apresentando propostas de 

preços juntamente com documentação de habilitação. O provimento do recurso 

significa a reavaliação do ofertado como conclusão da segunda etapa de habilitação, 

podendo sagrar-se vencedora do certame a empresa que estiver em conformidade com 

o edital e anexos. 

 
 

II – DAS ALEGAÇÕES DAS RECORRENTES 
 

As presentes alegações mencionadas abaixo, são relacionado em tópicos 

questionamentos pela empresa CE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, sobre a 

documentação apresentada pela empresa R E R EMPRENDIMENTOS E 

SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ Nº 01.195.098/0001-42.  

 - A empresa recorrente questiona e afirma que a empresa R E R 

EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA apresentou proposta com preços 

claramente inexequíveis.  

- A empresa alega que a documentação apresentada na referida licitação pela 

empresa R E R EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, foi da sede Matriz 

da empresa, devidamente localizada no município de Rio Maria, Estado do Pará e 

não no Estado do Tocantins. Informamos ainda que somente a ultima etapa que será 

a Destinação Final das Cinzas que será feita no Município de Palmas, Estado do 

Tocantins.  

 

As presentes alegações mencionadas abaixo, referente à empresa R E R 

EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ Nº 

01.195.098/0001-42S são relacionado em tópicos dos questionamentos pela 

empresa AMBIENTALLIX SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA CNPJ Nº 

15.062.166/0001-00 
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- Que a referencia das declarações apresentadas pela empresa R E R 

EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA pregões não constava na 

documentação apresentada colocou em suas declarações o nome do município de 

Nova Ipixuna/PA e não de Itupiranga/PA.   

-  Outro ponto questionado é com relação à empresa R E R EMPRENDIMENTOS 

E SERVIÇOS LTDA ser     uma ME, pelo fato de faturação do balanço comercial 

ultrapassar o valor de empresa como ME – Micro emprendedor. 

-  Outro ponto questionado é com relação à empresa R E R EMPRENDIMENTOS 

E SERVIÇOS LTDA é com relação à Licença de Operação (Empresa 

Transportadora de Substâncias e Resíduos Perigosos) 

-   Outro ponto questionado é com relação à empresa R E R EMPRENDIMENTOS 

E SERVIÇOS LTDA é com relação à Licença de ARMAZENAMENTO da coleta do 

material coletado pela mesma. 

- Outro ponto questionado é com relação à empresa R E R 

EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e que a empresa preencheu todos os 

seus documentos como sendo MICROEMPRESA, mas no balanço patrimonial 

apresentado não se enquadra como Microempresa, pois seu faturamento ultrapassa 

os 360.000,00 mil reais ano. 

- Outro ponto questionado é com relação à empresa R E R 

EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA na documentação de Habilitação 

Anexada ao sistema não consta a CIPP do caminhão que foi apresentado em 

Licença de Operação 12064/2020, ou seja, o veículo não está licenciado. 

 - Outro ponto questionado é com relação à empresa R E R 

EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Consta que o LAUDO TÉCNICO 

APRESENTADO pela licitante R e R Empreendimentos e Serviços Ltda, não 

menciona que a mesma tem capacidade técnica para Armazenamento, somente 

coleta, transporte, tratamento e destinação final, contudo, para o presente objeto 

consta que a mesma não possui toda a técnica exigida. 

As presentes alegações mencionadas abaixo, são relacionado em tópicos 

questionamentos pela empresa AMBIENTALLIX SOLUÇÕES EM RESIDUOS 

LTDA CNPJ Nº 15.062.166/0001-00, sobre a documentação apresentada pela 

empresa R E R EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ Nº 

01.195.098/0001-42.  

 

 - Outro ponto questionado é com relação à empresa R E R 

EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Que os itens da empresa mostram-se 

inexequível para empresa que não, pois não é o preço de mercado, bem como com os 

custos não pode se fazer esse valor, o preço ficou em torno de 70% a baixo do preço 

de referência. 
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- Outro ponto questionado é com relação à empresa R E R EMPRENDIMENTOS 

E SERVIÇOS LTDA A RECORRIDA NÃO POSSUI SEDE NA CIDADE, ou seja, 

a empresa fica localizada no Estado de Tocantins não podendo assim executar os 

serviços. 

 

 - Outro ponto questionado é com relação a empresa R E R 

EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA  que a empresa não apresentou a 

proposta de preços deveria incluir todos os custos e despesas, diretos e indiretos 

(inclusive tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições parafiscais), despesas 

de viagem, alimentação e hospedagem, além de quaisquer outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da Licitação. 

 

 - Outro ponto questionado é com relação à empresa R E R EMPRENDIMENTOS 

E SERVIÇOS LTDA, SOLICITA DOCUMENTOS QUE COMPROVEM SER 

EXEQUIVEL a proposta, bem como a composição de custos. 

 

III- DAS CONTRA-RAZÕES DA RECORRIDA 

Nas suas contra-razões, a empresa R E R EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS 

LTDA. rebateu, pontualmente, os questionamentos apresentados na peça recursal, 

pugnando pela mantença da decisão inicial atacada. 

 Nas suas contra-razões, a empresa AMBIENTALLIX SOLUÇÕES EM RESIDUOS 

LTDA. rebateu, pontualmente, os questionamentos apresentados na peça recursal, 

pugnando pela mantença da decisão inicial atacada. 

Nas suas contra-razões, a empresa CE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, fez as 

solicitações tempestivamente, e os questionamentos apresentados na peça recursal, 

pugnando pela mantença da decisão inicial atacada. 

 

IV - DA ANÁLISE DO RECURSO 

Análise recursal da empresa R E R EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. 

A recorrida, alega em suas contra-razões que, a esta Comissão Permanente de 

Licitação, no qual a empresa afirma que a sua proposta de preço, que a mesma tem 

preço ixequíves e que possui estrutura sim, para o bom cumprimento contratual com a 

administração pública da Prefeitura Municipal de Itupiranga PA, a recorrente afirma 

que os preços apresentados pela mesma cumpre com os requisitos do edital, portanto a 

administração pública municipal SOLICITA uma planiha de composição de custo para 

a manutenção da proposta, caso a empresa não apresente planilhas que comprove a 
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execução contratual, poderá sofrer ser sanção de inabilitação pela inexequibilidade da 

proposta. 

 - A recorrida, alega em suas contra-razões, a esta Comissão Permanente de Licitação, 

no qual a empresa afirma que possui uma fillial em Marabá, Estado do Pará, que fica 

em torno de 48 (quarenta e oito) km de distancia do município da contratante, portanto 

a empresa consiguirá fazer a prestação do serviço, dando conta de prestar o serviço do 

referido processo. 

- A recorrida, alega em suas contra-razões, a esta Comissão Permanente de Licitação, 

no qual a empresa afirma que as declarações não possui em seu corpo mensão ao 

modelo prenchido em algumas declarações, as mesmas são preenchidas e colocadas no 

portal pela empresa, na ocasião às referidas declaraçcões estão assinadas digitalmente 

e incluida no portal, e que no momento de cadastrar as propostas e colocar os 

documentos de habilitação e proposta, também ocorre que a referida empresa ao logar 

no sistema precisa informa o processo, portanto a referida certidão e anexos 

apresentados pela empresa referem-se ao pregão no qual a empresa participa, não deve 

ser considerada desabilitada, por se tratar de um formalismo. 

Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-

Plenário                                                                        No 

curso de procedimentos licitatórios, a Administração 

Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo 

moderado, que prescreve a adoção de formas simples e 

suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 

segurança e respeito aos direitos dos administrados, 

promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o 

formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes 

essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. 

   Sendo também irregular a desclassificação de empresa licitante por omissão de 

informação de pouca relevância sem que tenha sido feita a diligência facultada pelo 3º 

do Art 43 da Lei nº 8666 1993. 

 

 - A recorrida, alega em suas contra-razões, a esta Comissão Permanente de Licitação, 

no qual empresa afirma sobre o prazo da prorrogação do balanço, visto que a Instrução 

Normativa 2.023, publicada no DOU – Diário Oficial da União, no dia 28 de Abril de 

2021, prorroga o prazo da ECD - Escrituração Contábil Digital referente ao balanço de 

2020 até o último dia últio do mês de Julho de 2021, sendo assim a empresa, dentro 

desse exercício ficando prorrogado, em caráter excepcional, para o último dia útil do 

mês de julho de 2021. 

 

  - A recorrida, alega em suas contra-razões, a esta Comissão Permanente de Licitação, 

no qual a empresa afirma sobre a apresentação de duas liçença de transporte, visto que a 

liçença questionada em epígrafe, são tipos de licença adicional que a empresa tem a 
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autorização para outros tipos de serviços, visto que a empresa comprova o solicitado no 

instrumento convocatório, apresentando as liçenças CIV E CIPP no qual são solicitas no 

edital, ao análisar foi constato que a empresa possui todas as licenças editalícia exigidas, 

e que consta nos documentos apresentados pela empresa, sendo assom foi verificado no 

processo de autenticação das referidas certidão, no qual comprovam que as licenças 

emitidas foram checadas a sua autenticidade, e comprovando que a empresa presta o 

serviço conforme a legislação vigente para tal prestação de serviço, 

 

- A recorrida, apresenta em suas contra-razões, a esta Comissão Permanente de 

Licitação, no qual a empresa afirma que a empresa possui no atestado de capacidade 

técnica, armazenamento, coleta e tratamento térmico dos referidos itens descricionados 

no laudo técnico no qual comprova que a empresa ja prestou o serviço, visto o laudo 

técnico apresentado pela empresa atendeu o solicitado no edital. 
 

Afirmam ainda que, no tocante a qualificação de um certame licitatório é bom lembrar 
que segundo Art. 27 da Lei 8.666/93, para fins de habilitação das empresas licitantes, 
exigir-se-á dos interessados, exlcusivamente, documentação relativa à habilitação 
jurídica, qualificação técnica, qualificação economica-financeira, regularidade fiscal e 
prova de cumprimento no disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal. 

 

V – DECISÃO 
 

Diante a análise do exposto, pelo o julgamento de HABILITAÇÃO na própria Lei de 

licitações e explicíta, que não é permitindo à administração pública, possa admitisse as 

irregularidades apresentadas pelas licitantes, ora recorrente. Considerando todos os 

pontos de vistas analisados e não restando configurado nenhuma situação de ilegalidade 

e ofensa aos princípios elencados no Art. 37 da CF– Constituição Federal, bem como 

não tendo sido encontrado nenhum fundamento justificável, não há o que se falar em 

deferimento do pedido das recorrentes, portanto, indeferindo os pedisdos de recurso 

administrativo impetrado. 

Para a melhor análise e decisão do presente caso é oportuno seja transcrito o artigo 3º, e 

§ 3º da Lei 8.666/93. 

             “Art. 3º A licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia e 

a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

administração e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe 

são correlatos.” 
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             “§ 3 o A licitação não será sigilosa, sendo públicos e 

acessíveis ao público os atos de seu procedimento, 

salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a 

respectiva abertura.” 

Perante o presente as razões das recorrentes apresentadas não se mostraram suficientes 

para conduzir-me a reforma da decisão atacada de habilitação, seja para habilitar a 

Recorrente, seja para inabilitar a empresa recorrida. 

 

Contudo, destacamos que a recorrida R E R EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS 

LTDA, cumpriu todos os requisítos do instrumento convocatório, apresentando todos 

os documentos solicitados, conformidade com o instrumento convocatório. 

 

VI – DECISÃO 
 

Diante de todo o exposto, na certeza de ter cumprido todos os requisitos da Lei 8666/93, 

Lei 10.520/02 e ainda tudo o que preceituou o instrumento convocatório, DECIDO pela 

SOLICITAÇÃO de uma planiha de composição de custo para a manutenção da 

proposta, caso a empresa não apresente planilhas que comprove a execução contratual, 

poderá sofrer sanção de inabilitação pela inexequibilidade da proposta, caso a empresa 

R E R EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, caso a empresa apresente no 

praso de 3 (três) prosseguimos com a empresa HABILITADA para o certame visto ter 

cumprido com todos os documentos de habilitação.  

 

Itupiranga – PA, 17 de Junho de 2021. 

 

 

 

 

Alice de Souza Damaceno 

Pregoeira 
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