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EXCELENTISSIMO SR. PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAcAO DO MUNICIPIO
DE PEIXE -TO

Modalidade: PREGAO N° 02/2022
Tipo: Pregao Eletronico
Processo N° 181/2022

Objeto: Contratagao de empresa especializada em
prestacSo de servigos continuos de coleta, transporte,
armazenamento tratamento (incineracao) a destinacao
final de residuos solidos de servicos de saude —RSS, A,
B e E (lixo) a servigos quimicos a contaminados, sendo
coletados no Hospital a Unidades Basicas de Saude do
Municipio de Peixe — TO.

AMBIENTALLIX SOLUQOES EM RESIDUOS LTDA, pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 15.062.166/0001-00, corn Bede a fore na Avenida Norte
Sul, O - Modulo 11 a 12, quadra 03A, s/n, Industrial, Paraiso do Tocantins/TO, CEP.: 77.600-000,
doravante denominado simplesmente AMBIENTALLIX, sociedade limitada de carater Educative,
Tecnologico a Cultural, que tern como presidente Sra. Glaucilene Marina Silva Souza, brasileira,
casada, empresaria, inscrita no CPF n.° 045.013.166-16,

por intermedio de seu procurador

constituido, Dr. Marcos Halley Gomes da Silva, inscrito na OAB/TO sob n.° 9768, corn escritorio
professional Quadra 303 Sul, Avenida LO 09 (ACSV SO 31), s/n, lote 12, Plano Diretor Sul, em
Palmas/TO, CEP.: 77.015-400, vem, respeitosa a tempestivarnente,

a presenga de Vossa Senhoria,

apresentar

corn as inclusas razOes, corn fulcro no artigo 109, inciso I, alinea a e demais dispositivos legais
pertinentes a materia, da Lei Federal n° 8.666/93, c/co ITEM 13 do referido edital n° PREGAO N°
Qd. 303 Sul, Av. LO 9(ACSV SO, 31, Av. LO 09), SN, late 12,
Plano Diretor Sul, CEP 77.015-400 Palmas — TO
ambientallixurba no.adm @gmaii.com
(63)99266-1749(63) 30267258
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002cc;/2022, exercendo seu DIREITO DE PETIcAO, assegurado no artigo 5°, inciso XXXIV,
alinea a, da ConstituiCao Federal, expor a requerer o que segue:
9. DA TEMPESTIVIDADE
O artigo 109, inciso I "b" , da Lei no 8.666193, que instituiu normas gerais para os
procedimentos licitatorios, dos atos da Administracao, incluindo a habilitacao ou inabilitacao do
licitante, Cabe recurso Administrativo devendo protocolar o pedido ate 5 (cinco) dias uteis a contar
da intimacao do ato ou da lavratura da ata. tendo em vista que o prazo foi expressamente
estipulado em edital sendo o prazo de 3 dias uteis este recurso a tempestivo.

15.4 Uma vet admitido o recurso, o recorrente tera. a partir de entAo» o prazo de tres di
pare apresentar as razc~es, pelo sistema cletranico, ficando cis demais licitantes, desde
logo, intimados pars, querendn, apresentarem contrarrazöes tambem pelo sistema

Avenida Joao Vi.conde de Qusirar. Q. 10, U. 02 a 03, S/N° Stott Sul Peuce - TO CEP 77.460.000
CNPJ: 02.368.188/0001-02 Fone Fax (63) 3356-2104 - a-mart pmpeuae2017~pmat.corn

A ata foi

lavrada no dia 25-04-2022, sendo portanto cabivel recurso ate o dia 28-04-2022, portanto

tempestivo o presente recurso.
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2. PRELIMINARMENTE
Em pnmeiro piano, sobre o direito de petirao, a RECORRENTE transcreve
ensinamento do professor Jose Afonso da Silva, em sua obra "Direito Constitucional Positivo'
ed. 1.989, pagina 382:

Qd. 303 Sul, Av. LO 9(ACSV SO, 31, Av. LO 09), SN, lote 12,
Plano Diretor Sul, CEP 77.015400 Palmas — To
ambientaiiixurbano.adrn@QmaiI.com
(63) 9 9266-1749 (63) 3026-7258

"E importante frisar que o direito de petigao nao pode set destituido de
eficacia. Nao pode a autoridade a que a dirigido escusar-se de pronunciar
sobre a petioao, quer para acolhe-la quer para desacolhe-la corn a devida

LicitagOes a Contratos Administrativos, 8 ed.,

pag.

Tambem o renomado Mestre Margal Justen filho, "in" Comentarios

a

motivaFao".

Lei de

647 assim assevera:

"A Constituiyao Federal assegura, de modo generico, o direito de peticao
(art. 5°, XXXIV, a), como instrurnento de defesa dos direitos pessoais,
especialmente contra atos administrativos invalidos. Alem disso, a
Constituigao assegura a pubiicidade dos atos administrativos (art. 37) e o
direito ao contraditorio ea'ampla defesa (art. 5°, inc. I.. t.9."

Assim, requer a RECORRENTE.que as razbes aqui formuladas sejam devidamente
autuadas e, se nao acolhidas, o que se adrnite apenas a tao somente "ad argumentandum", que
haja uma decisao motivada sobre o pedido formulado, caso contrario a recorrente ira buscar seu
direito nos brgaos de fiscalizagao externos ou ate mesmo na justipa comum.
3. DOS FATOS
Atendendo ao chamamento da Prefeitura de PEIXE — TO para o certamente
Iicitacional, a RECORRENTE participou de Licitagao Publica sob a modalidade de Pregao
Eletrbnico 002-2022, oriundo do processo administrativo 181/2022.
Corn os documentos devidamente apresentados, a licitante AMBIENTALLIX, no dia
do certame, apresentou seus documentos no site www.bnc.org.br conforme solicitado em edtal
convocatorio, o presente certame teve como participantes 2 licitantes sento elas BIOTEC E
AMBIENTALLIX, ambas foram credenciadas a passou-se para a fase de lances.

Na fase de lances as empresa BIOTEC TRATAMENTO E DIPOSIcAO DE
RESIDUOS PERIGOSOS EIRELI, foi a Iicitante corn menor lance ofertado a qual sagrou —se
vencedora.

ad. 303 Sul, Av. LO 9(ACSV SO, 31, Av. LO 09), SN, lote 12,
Plano Diretor Sul, CEP 77.015-400 Palmas —TO
ambientaili xurba no- adrn@gmait.com
(63)99266-1749 (63) 3026-7258
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Posterior o encerramento a fase de lances foi oportunizado a conferencia da
documentacao de habilitacao pelas licitantes a posterior manifestarao de recurso, sendo que a
empresa Ambientallix manifestou intencao de recurso por falta de documentos de habilitarao da
empresa vencedora senao vejamos.
Ao analisar os documentos da empresa BIOTEC TRATAMENTO E DIPOSIcAO DE
RESIDUOS PERIGOSOS EIRELI, que se sagrou vencedora apos analise da documentacao, foi
encontrado irregularidade que merece anfilise minuciosa, pois afronta o principio de vinculaCao ao
instrumento convocatorio, tendo em vista que foi solicitado a documentacao e a mesma nao foi
apresentada corretamente, senao vejamos:

4. DO DIREITO

Passamos a analisar a documentacao da empresa BIOTEC TRATAMENTO E
DIPOSIcAO DE RESIDUOS PERIGOSOS EIRELI.
Ab initio, cumpre verificar que o artigo 3°, Caput, da Lei n° 8.666/1993 preleciona
que tanto a Administracao Publica coma as interessados ficam obrigados a observancia dos
termos a condicoes previstos no Edital.
"Art 3° A licitacao destina-se a garantir a observancia do principio
constituciona! da isonomia, a selecao da proposta mais vantajosa Para a
administracao e a promocao do desenvolvimento nacional sustentavel e
sera processada a julgada em estrita con formidade corn os princlpios
basicos da legalidade, da impessoalldade, da moralldade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrat►va, da vinculacao ao lnstrumento
convocatorio, do julgamento objetivo a dos que /hes sao eorre/atos."
Quando se participa frequentemente de licitaroes percebe-se que as documentos
de habilitacao basicamente sao os mesmos. No presente caso nao ocorreu a licitante vencedora
nao cumpriu corn as exigencias do referido ato convocatorio, nao cumprindo corn o item 11.11.5,
1'16,12.4 e13.3.
Ocorre que a licitante vendedora nao cumpriu corn as devidas exigencies do ato
convocatorio, sendo portanto considerada inabilitada. Senao vejamos:

11.11.5. Prova de inscrisAo no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domieilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade a compativel corn o objeto

contratual;
Qd. 303 Sui, Av. LO 9(ACSV SO, 31, Av. LO 09), SN, lote 12,
Plano Diretor Sui, CEP 77.015-400 Palmas — TO
ambi entailixurba no. adm@a gmaii.com
(63) 9 9266-1749 (63) 3026-7258
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ITEM 11.11.5
O referido edital a bem claro ao exigir Prova de inscrirao no cadastro de
contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade a compativel corn o objeto contratual;
Ocorre que a Licitante BIOTEC nao apresentou tal documento a nao merece ser
habilitada. No consta a BIC estadual
o edital a bem claro ao declarar que sera inabilitado o licitante que nao apresentar
quaisquer documento exiqido no referido edital.

continuidade dest .
11.15. Sera inabilitado o licitante que n .o comprovar sua habilitaco, seja pot nAo
apresentar quaisquer dos docutnentos exigidos, ou aprescnta-los em desacordo corn o
estabelecido neste Edital.
11.16. Constatado o atendimento as exigencias de habilitacito fixadas no Edital, o
licitante seal declarado vencedor.

DO ITEM 12.4
presente I"
., afro ponto crusc~al da p

Qua

'e que a licitante vencedora nao po

i's

ao tdcruca exigida no objeto do referido contrato. A mesma dispie de Licenca de

operacao conforme demonstrado abaixo:

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Dia 2210412022 das 09:00 as 09:30 (horario de Brasilia)
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRE(OS
Dia 22/04/2022 as 10:00 (dez horns, horario de Brasilia).
SITE PARA REALIZA+AO DO PREGAO: www,bnc,orebr
1. DO OBJETO
1.1 - O objeto do presente certame e a contratarao de smaresa a Decializada pars
preestaco de servicos continuos de caleta, transtwrte, armazenamento, tratamento
(inciner o.} a destinacao final de Residuos Solidos de Servi os de Sande — RSSS, A, B
e E (lixo) c servicos quimicos a contaminados. sendo coletados no Hospital a Unidades
Bâsicas de Sac de do Municipio de Peixe - TO, peso periodo de 12 (doze) meses,
conforme quantidades c exigencias estabelecidas ncste Edital a seu5 anexos.
conforme imagem acima o objeto da presente licitaçao a para Coleta, Transporte,
Armazenamento, tratamento a destinarao final dos residuos Solidos, ocorre que a licitante
vencedora apresentou licenca apenas para TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS

Od. 303 Sul, Av. LO 9(ACSV SO, 31, Av. [O 09), SN, lote 12,
Plano Diretor Sul, CEP 77.015-400 Palmas — TO
am bierntallixurbano.adm@gmail.com
(63) 9 9266-1749 (63) 3026-7258
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RESIDUOS, NAO CONTEMPLANDO A COL.ETA.. Q TR +iPORTE E .Ot: R$I
0
II
DOS MESMOS, sendo assim nao merece prosperar sua habilitacao no presente certame.
LTDA
1.1- Nana: BIOTEC TRAT. E DISP, 0€ RESi0UOS
16979778000180
1..2• CPFlCNPJ:
1.3. RGJlnscrir4o Estaduat 0;110000
RURAL : PARMSO DD TOCANTINS-TO CEP
1.4. Endeepo- RUA 21 DE ABRIL; ZONA
i3
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2.1. Nome: RUA 03 MOOIJLO 12 BR 153(M
CENTRO 77000000
2.2 - L
tz.ç*o RUA 03 MODULO 12 BR 153 KM 4110
TOCANTIN5-TO
00
PARAiso
Munidpl4
2.30E INTEIRO TEOR
2.4. Tlpo de doar»er+to do Im6vel: CERTIDAO
Lorigitde 10'18`9.00".
5310.00"
421
Latitude
:
2.5- Coordenedsr 9eogrI6c l
0.0000 lu
2.6 - Area total de

~-AMN!Q1dlf~~i
3.1 - JM 4dads: INDUSTRIA EM GERAL
CARACTERIZADA
oeERAcAO E FUNCIONAMENTO DA ATMOADE
3.2 . FM4lidade. ESTE ATO AIJ70R12A A
03MbDULO 12 BR
RUA
NA
LOCAUZA00
PERIGOSOS,
RESIDt1OS
COMO TRATAMENTO E 01BPOSIcAO OE
TOCMITIN5(TO.
153 KM 490. CENTRO, MIJNICIPIO 0E PARAJSO 00
PtvUENA
JURIDtCA
Pate:
3.33.4- Gn o. INDUSTRIA
FONSECA MORALES
3.5 Reap. Tiplfoo MELISSA BARBOSA
I .°Rao. ConNlha: 12972-510

O EDITAL E BEM ESPECIFICO EM EXIGIR A LICEN~A DE TRANSPORTS
EMITIDA PELO ORGAO ESTADUAL

DAS UCENcAS E DECLARAcOES
12.1 Alvara de SeguranFa Contra Incendios a Emergencia;
12.2 Alvara de Licenca de Funcionamento;
121

12.3 Alvara de Vigilancia Sanitaria;
12.4 Autoriraçl o para Transportes de Cargas Peri&osas (Tlaturatins)

12.5 Licenca de OoeracAo Naturatins;
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DO ITEM 13.3
O Edital a bem claro ao exigir certidao Negativa de Falencia a Concordata, expedida
pelo Cartcrio Distribuidor da sede da licitante.
Ocorre nobre julgador que a licitante BIOTEC, nao apresentou a referida certidao,
descumprindo assim o item 13.6 - portanto deve ser INABILITADA.
$UDDULU1 W) *.P$ UtJt:WJICI3WS 1C4UC11UU

fu prt sc(ttC Luluu C sous Hnexus;

13.5. Se a documcntaçAo de 6abi litao nan esti vcre de acordo corn
p exiacias
editalicias ou contrariar quslquer dispositivo deste Edital a seas Anexos, o Pngoeiro
considerard a Proponente inabilitada;

ad. 303 Sul, Av. LO 9(ACSV SO, 31, Av. 10 09), SN, tote 12,
Piano Diretor Sut, CEP 77.015-400 Palmas — TO
ambientaIIixurbano.adm@mat.com
(63) 9 9266-1749 (63) 3026-7258
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13. DA QUALIF1CAcAO ECONOMICO-FINANCEIRO:
13.1 Balango Patrimonial do ultimo exercicio social, inclusive corn o Teruo de Abertura
e Encerramento, exigivel a apresentado na forma da lei, registrado na Junta Comercial do
Estado da sede da licitante, que comprovem a boa situaçAo financeim da empresa, vedada
a sua substituiçio pot balancetes ou balanros provisdnos.
13.2. Para as empresas criadas no exercicio em curso, apresentar a cbpia do BalanSo de
Abertura, devidamente registrada ou autenticada, na Junta Comercial do Estado da Sede
on Domicilio da Licitante.
3.3. Certidllo negativa de fal+ncia ou concordata expedida pelo Cartório Disiribuidor da
Bede da pessoa juridica, corn data de, no mIximo 60 (sessenta) dias anteriores a
publicaçao do primeiro aviso desta licitacao, exceto se houver prazo de validade fixada
tea respectiva certidllio:
11 a
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De mais a mais, o que deve ser levado em consideracao por parte desta r. Comissao
sao os principios da INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PUBLICO, DA VINCULACAO
AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO been como da SUPREMACIA DO INTERESSE
PUBLICO (Lei 9.784/99).

Ab initio, cumpre verificar que o artigo 3°, caput, da Lei n° 8.666/1993 preieciona
que tanto a Administracao Publica como os interessados ficam obrigados a observancia dos
termos a condigbes previstos no Edital.
"Art. 3° A licitagao destina-se a garantir a observancia do principio constitucional
da isonomia, a selegao da proposta mais vantajosa pare a administragao e a
promogao do desenvoMmento nacional sustentavel a sera pracessada a julgada
em esfrita conformidade corn os principios basicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidede
administrativa, da vinculacao ao instrumento convocatGno, do julgamento
objetivo a dos que Ihes sao correlatos." (grifo nosso).

Deve-se interpretar os preceitos do ato convocatorio em conformidade corn as leis e a
Constituicao. Afinal, a ato concretizador a de hierarquia inferior a essas. Antes de observar o Edital
e condicionar-se a ele, os licitantes devem verificar a sua legalidade, legitimidade e
constitucionalidade. Alocamos o Edital como derradeiro instrumento normativo da licitarao, pois
regramenta as condicoes especificas de um dado certame, afunilando a Constituicao, as leis, a atos

ad. 303 Sul, Av. 1O 9(ACSV SO, 31, Av. LO 09), SN, lote 12,
Plano Diretor Sul, CEP 77.015-400 Palmas — TO
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normativos outros infralegais. Porem, nao podera contradita-los. Afinal, o Edital, diriamos, antes da
execugao contratual, seria o derradeiro ato de substancializagao da ConstituicAo a das Leis
Portanto esta mail que provado que a licitante vencedora nao cumpriu corn o
principio da vinculagao ao instrumento convocatorio, deixando de apresentar documentos exigidos
no referido edital sendo assim caso de inabilitacAo.

5. DO PEDIDO
Assirn, diante de tudo ora exposto, a RECORRENTE requer digne-se V. Exa. Conhecer as raziies do
presente RECURSO ADMINISTRATIVO, dando-Ihe PROVIMENTO, culminando assim corn a INABILITAcAO DA
EMPRESA BIOTEC TRATAMENTO E DIPOSIcAO DE RESIDUOS PERIGOSOS EIRELI, que sagrou-se vencedora
portanto requer:
•

Que seja considerado o presente recurso aceito a tempestivo, para reconher corno
verdadeiro todos os atos aqui apontados referente a documentasao irregular da empresa
BIOTEC TRATAMENTO E DIPOSIcAO DE RESIDUOS PERIGOSOS EIRELI.

•

Seja inabilitada a empresa BIOTEC TRATAMENTO E DIPOSIcAO DE RESIDUOS PERIGOSOS
EIRELI., do presente certame, tendo em vista que sua documentasao esta irregular, ao ato
convocatorio, pols feriu varios itens do referido pregao eletronico.

•

Que

seja

considerada

a

recorrente

AMBIENTALLIX

SOLUSOES

RESIDUOS LTDA, sendo VENCEDORA do presente certame

Nesses termos,
Pede deferimento.
Palmas, 27 de abril de 2022.

GLAUCILENE MARINA
SILVA SOUZA:
045418791-09

Assinado de forma digital por
GLAUCILENE MARINA SILVA
SOUZA:045418791-09
Dados: 2022.04.2710:08:59 -0300'

AMBIENTALLIX SOLUSOES EM RESIDUOS LTDA
CNP]: 15.062.166/0001-00
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