
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO OFICIAL DA EQUIPE DE LICITAÇÃO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO – MT  

 

 

 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SOB N° 046/2020 

 

 

 

 

BIO RESÍDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS, sociedade privada, inscrita sob o 

CNPJ: 22.096.126/0001-44, sediada na Avenida Alceu Wamosi, nº 1098, 

Quadra 06, Lote 16, Jardim Rui Barbosa, CEP 78750-200, Rondonópolis – 

MT, neste ato representadas pelo Procurador, Paulo Henrique Maia de Melo, 

brasileiro, casado, empresário/advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 

306.065.258-90, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência 

apresentar 

 

RECURSO EM DESFAVOR DA EMPRESA PAZ AMBIENTAL DECLARADA 

HABILITADA 

 

 

proferida na sessão do Pregão Eletrônico sob n° 046/2020, aberta pelo 

Município de Campos de Júlio, sendo os motivos de sua irresignação, a seguir 

aduzidos. 

 



 

Requer seja positivo o juízo de admissibilidade das Razões 

Recursais, a fim de que o ilustre julgador-Pregoeiro inabilite a empresa Paz 

Ambiental, e, em mantendo a sua habilitação, sejam as razões encaminhadas 

para apreciação pela Autoridade Competente Superior, visando o juízo da 

matéria e consequente decisão, a fim de proceder com o prosseguimento do 

certame ante a irregularidade da documentação da empresa em comento. 

 

Nesses Termos, 

Pede Deferimento. 

 

Rondonópolis/MT, 04 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

BIO RESÍDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAS RAZÕES DE RECURSO 

  

 

 

 

 

 

BIO RESÍDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS, sociedade privada, 

inscrita sob o CNPJ: 22.096.126/0001-44, sediada na Avenida Alceu Wamosi, 

nº 1098, Quadra 06, Lote 16, Jardim Rui Barbosa, CEP 78750-200, 

Rondonópolis – MT, neste ato representadas pelo Procurador, Paulo Henrique 

Maia de Melo, brasileiro, casado, empresário/advogado, inscrito no CPF/MF 

sob nº 306.065.258-90, vem mui respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência interpor;  

 

 

RECURSO EM DESFAVOR DA EMPRESA PAZ AMBIENTAL DECLARADA 

HABILITADA 

 

proferida na sessão do Pregão Eletrônico sob n° 046/2020, aberta pelo 

Município de Campos de Júlio, sendo os motivos de sua irresignação, a seguir 

aduzidos. 

1 - DOS FATOS 

 

Na data de 01 de setembro de 2020, iniciou-se a sessão de 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 046/2020 junto ao plataforma 

BLL, que tem por objeto a Coleta e Transporte, Armazenamento, Tratamento 



 

e Destinação Final de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde para atender a 

Secretaria Municipal de Saúde e seus Departamentos. Deste modo, passou-se 

ao credenciamento através da chave própria no sistema, e, posteriormente, à 

fase de lances, sagrando a empresa Paz Ambiental vencedora, tendo, após, 

seus documentos analisados e aceitos pelo Senhor Pregoeiro. Ato contínuo, 

abriu-se espaço para a manifestação de intenção de Recurso, onde esta 

empresa assim o fez, ante a inobservância e descumprimento dos requisitos 

editalícios. 

 Deste modo, conforme será aqui demonstrado, os documentos 

apresentados pela empresa Paz Ambiental não compreendem as exigências 

editalícias, motivo este que é claro a necessidade de sua inabilitação. 

 

2 – DA TEMPESTIVIDADE 

 

De início, verifica-se que as Contrarrazões ao Recurso 

preenchem os requisitos da tempestividade, pois conforme o que rege o edital 

esse deve ser feito com base ao que preleciona o item 13.9, do edital 

 

3 – DO DIREITO 

a. Do item 11.4 alínea “h” 

 

A empresa Paz Ambiental, deixou de apresentar a Autorização 

Ambiental para o TRANSPORTE dos produtos perigosos, embora ultrapasse 

os limites do Estado do Mato Grosso, deveria o mesmo apresentar a licença 



 

fornecida pelo Estado sede da Licitante, para comprovar a sua capacidade 

operacional para tal.  

A Licença apresentada pela empresa Paz Ambiental é clara ao 

apresentar o licenciamento apenas para o armazenamento, gerenciamento, 

incineração e destinação final dos produtos perigosos, entretanto, o edital 

requer o licenciamento e para que a Administração fique resguardada do 

integral cumprimento do objeto licitado, é necessário que seja apresentado 

corretamente o que se requer. 

 

Ainda assim, embora possa haver a alegação de que fora 

apresentado Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de 

Produtos Perigosos – IBAMA, é claro no documento ele não o desobriga o 

transportador de seguir as demais normas, leis e regulamento no que se refere 



 

ao transporte de produtos perigosos, e ainda é cristalino ao afirmar que não 

substitui o CTF emitido pelo mesmo órgão, vejamos: 

 

Neste sentido, deve ser analisado conjuntamente o Cadastro 

Técnico Federal da empresa que é exigido junto ao edital. Com isso, vemos a 

necessidade da apresentação do licenciamento, pois o CTF não apresenta a 

qualificação técnica da empresa, e tão pouco o AATIPP, vejamos: 



 

 

Portanto Ilustre Julgador e Comissão de Licitação, como a 

Administração e as demais empresas saberão que a empresa contratada tem 

competência técnica para executar o objeto licitado, se os documentos 

supracitados se eximem de comprovar a capacidade operacional da empresa 

Paz Ambiental. 

Sendo assim, a autorização ambiental não exime o 

transportador de obter outras licenças exigidas em leis e seus regulamentos, 

assim como as autorizações específicas para disposição de resíduos e para o 

transporte. 

Cabe informar ainda que a inscrição no CTF IBAMA não requer 

a apresentação de nenhum documentos, apenas o preenchimento de 

formulário próprio, e com isso posteriormente poderá ser emitido o AATIPP, 

ou seja, não há segurança alguma de que as informações prestadas sejam 

verdadeiras, deste modo, o CTF e a AATIPP não resguardam quanto a 

capacidade técnica da empresa, devendo portanto, ser exigida a apresentação 

https://horizonteambiental.com.br/servicos/produtos-controlados/
https://horizonteambiental.com.br/como-elaborar-o-plano-de-gerenciamento-de-residuos-solidos-para-sua-empresa/


 

da licença para o transporte dos resíduos, mesmo que seja emitido pelo Estado 

da empresa vencedora. 

 

b. Do item 11.4, alínea “O” subitem “o.3” 

 

Ainda assim, e em análise a documentação apresentada pela 

empresa Paz Ambiental, verificamos que fora deixado de apresentar o Alvará 

Sanitário da empresa responsável pela disposição final dos resíduos.  

“o.3) Licença do Aterro Sanitário para Disposição Final dos 

resíduos tratados, de acordo com a classificação de cada resíduo. Em caso de 

subcontratação, Alvará Sanitário, Licença de Operação para Disposição Final 

e Declaração de Anuência da empresa contratada;” 

Pois bem, como podemos ver nos documentos anexo a esta 

razões o Alvará emitido pela Vigilância é de extrema importância a saúde e ao 

meio ambiente, e que deve ser apresentado pelas empresas licitantes, pois 

vejamos o parecer em decisão em desfavor da própria empresa vencedora: 

Resposta a impugnação ao pregão presencial de nº 090/2018 

do Município de Juína – MT. (anexo) 



 

 

Ainda assim, para que ficasse comprovado a necessidade da 

apresentação do Alvará, fora consultado junto a Vigilância Sanitária do 

Município de Juína, parecer para que ficasse resguardado a necessidade da 

apresentação de tal documento, com isso vejamos breve trecho do parecer, 

também anexo: 

 



 

Posteriormente, a empresa vencedora do presente certame, 

apresentou impugnação ao processo licitatório ofertado pelo Município de 

Nova Mutum, que brilhantemente assim entende: 

 

Portanto, em nenhum outro processo licitatório foi aceito a 

apresentação de declaração ou documento que comprove a inexigência do 

alvará sanitário, ficando claro que deve a empresa apresenta-lo para que fique 

comprovada a sua capacidade técnica no desempenho do objeto licitado. 

Oportuno dizer que, em nenhum momento a empresa 

apresentou impugnação quanto a possibilidade de apresentar documento 

diverso ao solicitado no item em comento, ante o fato da sede da empresa 

responsável pela disposição final não ter o Alvará Sanitário, motivo este 

que obriga a empresa a apresentar o que requer o item editalício, e não 

documento diverso ao solicitado.  

Com isso observamos que a empresa Paz Ambiental não 

cumpriu com a exigência do termo convocatório. 



 

Em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório (arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/93), a regra é que os licitantes 

apresentem documentação capaz de refletir, desde logo, o atendimento das 

condições estabelecidas pela Administração no edital. 

Segundo MARÇAL JUSTEN FILHO:  

"Além da lei, o instrumento convocatório da licitação determina 

as condições a serem observadas pelos envolvidos na licitação. A 

vinculação ao instrumento convocatório complementa a vinculação à 

lei.  

A autoridade administrativa dispõe da faculdade de escolha, ao editar 

o ato convocatório. Porém, nascido tal ato, a própria autoridade fica 

subordinada ao conteúdo dele. Editado o ato convocatório, o 

administrado e o interessado submetem-se a um modelo norteador de 

sua conduta. Tornam-se previsíveis, com segurança, os atos e a serem 

praticados e as regras que o regerão. Restará margem mínima de 

liberdade ao administrador, usualmente de extensão irrelevante.  

O instrumento convocatório (seja edital, seja convite), cristaliza a 

competência discricionária da administração, que se vincula a seus 

termos. Conjugando-se a 7 regra do art. 41 com aquela do art. 4º, 

pode-se afirmar a estrita vinculação da administração ao Edital, seja 

quanto a regras de fundo quanto àquelas de procedimento.” 

(Comentário a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Ed. 

Dialética, 8ª Edição, p. 65 e 417)” 

De acordo com o ora indagado são inúmeros os julgados do 

Tribunal de Contas da União (TCU):  

EPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 

PREÇO. EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA EM 

PERCENTUAL MÍNIMO DE 50% PARA TODOS OS ITENS LICITADOS. 

ILEGALIDADE. ACEITAÇÃO DE ATESTADOS DOS VENCEDORES EM 



 

DESACORDO COM O PRÓPRIO EDITAL. MALFERIMENTO DOS 

PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA AOS RESPONSÁVEIS. 

DETERMINAÇÕES. PEDIDO DE REEXAME. CONHECIMENTO. 

NEGATIVA DE PROVIMENTO. (Acórdão 4091/2012 - Segunda 

Câmara). 

REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM 

PREGÃO ELETRÔNICO. CONSTATAÇÃO DE ALGUMAS FALHAS 

RELACIONADAS À INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO 

AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 

DETERMINAÇÃO. (Acórdão 966/2011 - Primeira Câmara)”. 

Como é visto na Nota de Esclarecimento apresentado pela 

empresa Paz Ambiental não deve ter sua validade aceita, uma vez que a RDC 

306/2004, mencionada não é mais vigente, sendo substituída pela RDC 

222/2018, e que deveria a empresa readequar-se as normas vigentes. 

Com todo o exposto, Ilustre Comissão e Senhor Pregoeiro, não 

pode a empresa Paz Ambiental prosseguir como vencedora junto ao processo 

licitatório em questão, uma vez que não cumpre os requisitos do edital, haja 

vista não apresentar o Alvará da Vigilância Sanitária da empresa responsável 

pela disposição final dos resíduos.  

 

4 – DOS PEDIDOS 

 

Isto posto, a Recorrente aguarda serenamente que as razões ora 

invocadas, sejam de pronto acolhidas, para que a empresa Paz Ambiental seja 

inabilitada, e possa ser dado continuidade no processo licitatório, passando-

se a analise dos documentos da segunda colocada e posteriormente ao desta 



 

empresa, e assim possa haver a correta contratação em decorrência do Pregão 

Eletrônico 046/2020. 

 

Nesses Termos, 

Pede Deferimento. 

 

 

Rondonópolis-MT, 04 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

BIO RESÍDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 
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