
 

  
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN 
 
 

Pregão Eletrônico n. 009/2022 

 

 

 

ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ n. 14.104.393/0001-98, com sede na Estrada 

de Pium, 2944, Cajupiranga, Parnamirim/RN, CEP 59.156-400, através de seus 

advogados devidamente habilitados, com Procuração em anexo, vem, mui 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar  

 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 interposto pela empresa SANITIZE COLETA E 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS – ME, nos termos do Item 12.2.3 do Edital e no art. 

4º, XVII, da Lei n. 10.520/02, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. 

Assim, requer que seja mantida a decisão recorrida, bem 

como que seja o recurso e estas competentes contrarrazões encaminhados para a 

autoridade superior, através do i. Pregoeiro, a quem caberá negar-lhe 

provimento.  

RAZÕES DO RECURSO 

 

Excelentíssimo Pregoeiro do Município de Bom Jesus/RN,  

 

 

 

I – TEMPESTIVIDADE 

   Conforme definição do art. 4º, XVII, da Lei n. 10.520/02, 

traduzido pelo Item 12.2.3 do Edital, o prazo para apresentação das contrarrazões 



 

recursais é de 03 (três) dias úteis, computados a partir do término do prazo dos 

recorrentes. 

Logo, considerando que o prazo dos Recorrentes findou em 

28 de abril de 2022, o termo final do prazo para apresentação das contrarrazões é 

dia 03 de maio de 2022, sendo, portanto, as presentes contrarrazões tempestivas.  

 

II – DOS FATOS 

A Recorrida ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 

sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico n. 009/2022, cujo objeto consiste no 

“Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada para 

prestação de serviço de coleta de lixo, gerenciamento, transporte e tratamento de 

resíduos sólidos perigosos por destruição térmica (incineração) e destinação final 

das cinzas dos resíduos proveniente dos serviços de saúde, para atender as 

necessidades da Secretaria municipal de Saúde do município de Bom Jesus/RN”. 

No dia 25 de abril de 2022 foi então realizada a sessão do 

Pregão em questão, tendo a empresa Recorrida apresentado o melhor lance para o 

item 01 do certame, ocasião na qual foi declarada vencedora, tendo a empresa 

Recorrente apresentado Recurso Administrativos contra a sua habilitação e contra 

a própria inabilitação.   

O que se vê, todavia, é que os argumentos suscitados pela 

empresa Recorrente não encontram qualquer embasamento, razão pela qual deve 

ser a habilitação desta Recorrida mantida, bem como a inabilitação da Recorrente, 

não merecendo qualquer reforma a Decisão da i. Comissão Permanente de 

Licitação. 

 

III – DO MÉRITO  

III.1 – Do descumprimento por parte da empresa Recorrente (SANITIZE 
COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS – ME), no que tange ao item 10.9.2 do 

Edital. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 



 

 

Como é sabido vigora no processo licitatório, o princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 3º e no art. 41, ambos da 

Lei 8.666/93, in verbis:  

 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável 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 lhes são correlatos. (grifos nosso)      

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

Assim, o edital se torna lei entre as partes e seus termos 

vinculam tanto a Administração, que estará estritamente subordinada aos seus 

próprios atos, quanto os interessados em participar do certame. Via de regra, 

depois de publicado o edital, a Administração não deve mais promover-lhe 

alterações até que seja concluída a licitação.  

Esse princípio representa uma garantia para o atendimento 

da legalidade e isonomia administrativa. Além disso, consiste numa segurança 

tanto para o licitante quanto para o interesse público, determinando à 

Administração que observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que 

convoca e rege a licitação, bem como, que os licitantes devem seguir as regras 

dispostas no edital.  

Na lição de Sidney Bitencourt1, o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório “impede a criação, depois de iniciado o procedimento 

licitatório, de critérios diferenciados daqueles estabelecidos no ato convocatório, 

evitando surpresas para os licitantes, que podem formular suas propostas com 

inteiro conhecimento do que deles pretende a administração”. 

 
1 Bittencourt, Sidney. Licitação passo a passo. 7ª edição revista, ampliada e atualizada.  Belo 
Horizonte: Fórum, 2014. 



 

No mesmo sentido, leciona Lucas Rocha Furtado2, 

conforme consta do trecho que segue: 

O instrumento convocatório — que será, conforme a modalidade 
de licitação, um edital ou um convite — serve não apenas de 
guia para o processamento da licitação, como também de 
parâmetro para o futuro contrato. Ele é a lei do caso, aquela 
que irá regular a atuação tanto da Administração Pública 
quanto dos licitantes.  

Esse princípio é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e 
enfatizado pelo art. 41 da mesma lei, que dispõe que “a 
Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. (grifos acrescidos) 

Igualmente entende José Carvalho Santos Filho3:  

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do 
administrador e dos administrados. Significa que as regras 
traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas 
por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se 
torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou 
judicial. 

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, 
evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a 
certeza aos interessados do que pretende a Administração. E 
se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação 
à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade 
administrativa. 

Se o instrumento de convocação, normalmente o edital tiver falha, 
pode ser corrigido, desde que oportunamente, mas os licitantes 
deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se 
amoldarem a ela. 

Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento 
das regras de convocação, deixando de considerar o que nele 
se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a 
fixação de preço fora dos limites estabelecidos. Em tais 
hipóteses, deve dar-se a desclassificação do licitante, como, 
de resto, impõe o art. 48, I, do Estatuto. 

 

Como se vê, o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, ao mesmo tempo em que representa uma garantia aos licitantes e à 

Administração Pública, também privilegia a transparência do certame, garantindo 

a plena observância dos princípios da igualdade, impessoalidade, publicidade, 

moralidade e probidade administrativa, preceituando que o julgamento das 

 
2 Furtado, Lucas Rocha Curso de licitações e contratos administrativos / Lucas Rocha Furtado. 6. ed. 
rev. atual. e ampl. -  Belo Horizonte: Fórum, 2015. 
3 Carvalho Filho, José dos Santos Manual de direito administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-
12-2014. – São Paulo : Atlas, 2015.  



 

propostas seja o mais objetivo possível, nos exatos termos das regras previamente 

estipuladas.  

Ademais, o c. Tribunal de Contas da União entende ser 

ilegal a não observância ao princípio vinculação ao instrumento convocatório pela 

Administração Pública, conforme podemos observar nos trechos dos acórdãos 

abaixo transcritos:  

REPRESENTAÇÃO. 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. (...) 

12. Além da não observância aos critérios estabelecidos no 
edital do certame – o que, por si só, representa desrespeito a 
dois dos princípios aplicáveis a licitações (vinculação ao 
instrumento convocatório e julgamento objetivo) –, restaram 
possivelmente prejudicados os princípios da ampla 
competitividade, da isonomia e da economicidade, na medida 
em que potenciais interessados deixaram de participar do 
pregão eletrônico por não atenderem à exigência em 
comento, a qual – vale frisar novamente – sequer foi 
observada na prática.  

(TCU - Acórdão 4091/2012 – Segunda Câmara. Relator: AROLDO 
CEDRAZ. Data da Sessão: 12/06/2012, grifos acrescidos).  

 

REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES 
EM PREGÃO ELETRÔNICO. CONSTATAÇÃO DE ALGUMAS 
FALHAS RELACIONADAS À INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÃO. O princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração e 
o licitante a observarem as regras e condições previamente 
estabelecidas no edital. (...) 

9.2. determinar à Secretaria de Economia e Finanças/Comando do 
Exército que doravante, quando for deflagrar torneios licitatórios, 
observe as regras e os princípios norteadores desses 
procedimentos administrativos, principalmente o princípio 
da vinculação da administração e dos licitantes ao 
instrumento convocatório, de acordo com art. 3º c/c 41 da Lei 
n. 8.666/1993; art. 9º da Lei n. 10.520/2002; e art. 5º do Decreto 
n. 5.450/2005;  

(TCU – Acórdão nº 966/2011. Relator: MARCOS BEMQUERER. 
Data da Sessão: 15/02/2011, grifos acrescidos).  

O mesmo entendimento vem sendo seguindo por 

outros tribunais pátrios, conforme se extrai dos arestos que seguem: 



 

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO - DESCLASSIFICAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTO DIVERSO DAQUELE EXIGIDO PELO EDITAL - 
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PRINCÍPIO DA 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - SEGURANÇA 
DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO. A licitação é ato 
estritamente vinculado aos termos da lei e às previsões 
editalícias não se afigurando possível a supressão de critério 
legitimamente adotado pelo edital, aplicável indistintamente 
a todos os proponentes. Não há direito líquido e certo do 
impetrante em prosseguir no certame, quando, na fase de 
habilitação, deixa de apresentar licença ambiental, 
expressamente exigida no edital, juntando documento 
diverso.  

(TJ-MG - AC: 10290130006072001 MG, Relator: Ângela de 
Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 18/02/2016, Câmaras 
Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2016, 
grifos acrescidos).  

 

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO 
APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. 1. A Corte de origem 
apreciou a demanda de modo suficiente, havendo se pronunciado 
acerca de todas as questões relevantes. É cediço que, quando o 
Tribunal a quo se pronuncia de forma clara e suficiente sobre a 
questão posta nos autos, não cabe falar em ofensa ao referidos 
dispositivos legais. Saliente-se, ademais, que o magistrado não 
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela 
parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido 
suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na 
hipótese dos autos. 2. O Tribunal de origem entendeu de forma 
escorreita pela ausência de cumprimento do requisito editalício. 
Sabe-se que o procedimento licitatório é resguardado pelo 
princípio da vinculação ao edital; esta exigência é expressa 
no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à Administração 
o descumprimento das normas contidas no edital. Sendo 
assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão 
recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da publicação no 
Diário Oficial da União do registro do alimento emitido pela 
Anvisa", este deve ser o documento apresentado para que o 
concorrente supra o requisito relativo à qualificação técnica. 
Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta outra 
documentação - protocolo de pedido de renovação de 
registro - que não a requerida, não supre a exigência do 
edital. 3. Aceitar documentação para suprir determinado 
requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um 
concorrente em detrimento de outros, o que feriria o 
princípio da igualdade entre os licitantes. 4. Recurso especial 
não provido. 

(STJ - REsp: 1178657 MG 2009/0125604-6, Relator: Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/09/2010, 
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2010, 
grifos acrescidos) 

 



 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. 
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO. 1. O edital do certame dispunha expressamente 
(inciso IV do item 53 que deveriam os licitantes obrigatoriamente 
comprovar possuírem em seu quadro permanente, na data da 
licitação, Responsáveis Técnicos nas áreas de engenharia 
mecânica ou outro profissional de nível superior autorizado, 
devidamente registrado no CREA. Não cumprida tal exigência - à 
qual a Administração se acha estritamente vinculada -, resta 
violado o art. 41 da Lei 8.666/93 2. Remessa oficial a que se nega 
provimento. (TRF-1 - REOMS: 119563120124013200, Relator: 
DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de 
Julgamento: 01/09/2014, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 
15/09/2014, grifos acrescidos). 

 

ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE 
LICITAÇÃO. 1. A observância do princípio da vinculação ao edital 
de licitação é medida que se impõe, interpretado este como um 
todo, de forma sistemática. Desta maneira, os requisitos 
estabelecidos nas regras editalícias devem ser cumpridos 
fielmente, sob pena de inabilitação do concorrente, nos termos do 
art. 43, inciso IV, da Lei nº 8666/93. 2. Agravo de instrumento 
improvido.  

(TRF-4 – AG 5013232-54.2014.404.0000, Relator: FERNANDO 
QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 20/08/2014, TERCEIRA 
TURMA, Data de Publicação: D.E. 21/08/2014, grifos acrescidos) 

Desse modo, verifica-se que a não observância aos ditames 

trazidos pelo instrumento convocatório configura ilegalidade do procedimento 

licitatório. Ademais, o Ente Público não pode se afastar das regras por ele mesmo 

estabelecidas no instrumento convocatório, para garantir segurança e estabilidade 

às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se 

assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes.  

Nesse diapasão, cumpre destacar que a empresa Recorrente 

foi inabilitada por descumprimento ao item 10.9.2 do Edital, que exige a 

apresentação de Certidão Simplificada como requisito para a comprovação da 

qualificação econômico-financeira.  

Isso porque ela se furtou de apresentar o documento, ainda 

que tenha sido conferido prazo pela municipalidade para atendimento dessa 

exigência específica, conforme consta do extrato da Ata de Sessão, abaixo 

destacado: 



 

 

 

Aqui, deve-se pontuar que se buscou realizar diligência no 

sentido de facultar à licitante a apresentação do documento faltante, com vistas a 

consagrar o princípio da competitividade, possibilitando a participação do maior 

número possível de licitantes, do modo como prescreve o art. 43, §3º, da Lei n. 

8.666/934. 

Ou seja, ao ter deliberadamente se furtado de 

apresentar a Certidão Simplificada, ainda que conferido prazo a maior para 

tanto, a licitante deixou de atender ao item 10.9.2 do Edital. 

Nesse sentido, tem-se que a Administração Pública deve 

estrita observância aos princípios que regem o procedimento licitatório, dentre 

eles, o do julgamento objetivo e da isonomia entre os licitantes, este último 

intrínseco ao primeiro. Nesse sentido é o que dispõem om artigos 3º, 44 e 45 do 

Estatuto de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93), in verbis:  

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável 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 lhes são 
correlatos.  
 
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em 
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou no 
convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios 
estabelecidos por esta Lei. 

 
4 “Art. 43. § 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta”. 



 

 
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a 
Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em 
conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente 
estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores 
exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua 
aferição pelos licitantes e pelo órgão de controle.  

 
 

O princípio do julgamento objetivo é decorrência lógica do 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, determinando que a análise 

dos documentos e propostas se faça com base no critério indicado no ato 

convocatório e nos termos específicos das mesmas. Por esse princípio, obriga-se a 

Administração a se ater ao critério fixado no ato de convocação, evitando o 

subjetivismo no julgamento. 

Para Celso Antônio5, esse princípio almeja “impedir que a 

licitação seja decidida sob o influxo do subjetivismo, de sentimentos, impressões ou 

propósitos pessoais dos membros da comissão julgadora”.  

Apresenta-se o julgamento objetivo como corolário do 

princípio da legalidade, previsto no caput do art. 37 da Carta Constitucional, 

impondo que a Administração promova o julgamento em atenção às regras 

firmadas – previamente – por essa no âmbito do processo de licitação.  

Em face da importância da norma editalícia para o processo 

licitatório, visto que importará no atingimento ou não do interesse público, faz-se 

premente a inserção de regras claras, a fim de conceder maior transparência, com 

isso possibilitando o cumprimento adequado das condições, por parte dos 

licitantes; da mesma forma, permitindo a interpretação e aplicação apropriada 

pela própria Administração Pública. 

Ensina Hely Lopes Meirelles6 que “nem se compreenderia 

que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes 

e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do 

estabelecido, ou admitisse documentação e propostas em desacordo com o 

solicitado”.  

 
5 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. 3a ed. Malheiros: São 
Paulo. P. 338.  
6 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo. Malheiros, 2011. P. 249.  



 

Firma a jurisprudência pátria, por sua vez, que o 

distanciamento das normas editalícias, no momento da análise e julgamento dos 

documentos das licitantes, afronta o princípio do julgamento objetivo no âmbito do 

processo de licitação. Assim assentam os julgados, in verbis:  

REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE CAUTELAR INAUDITA 
ALTERA PARTE PARA SUSPENSÃO DO ATO IMPUGNADO. 
PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 (PP 11/2015). SERVIÇO 
BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - 
DEPARTAMENTO NACIONAL (SEBRAE-DN). TC 020.267/2015-0 
CONTENDO IDÊNTICOS OBJETO E PEDIDO. APENSAMENTO 
DEFINITIVO DO TC 020.267/2015-0 AOS PRESENTES AUTOS. 
OITIVA DO SEBRAE-DN. CONFIRMAÇÃO DAS IRREGULARIDADES. 
INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO 
OBJETIVO, PRESENTES NO ART. 2º DO REGULAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SISTEMA SEBRAE. 
DETERMINAÇÃO PARA ANULAÇÃO DO PREGÃO. OUTRAS 
DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES. MONITORAMENTO.  

(TCU – Acórdão 01961520159, Relator: WALTON ALENCAR 
RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/11/2015, grifos acrescidos).  

Consoante dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93, a Administração 
encontra-se estritamente vinculada ao edital de licitação, não 
podendo descumprir as normas e condições dele constantes. 
É o instrumento convocatório que dá validade aos atos 
administrativos praticados no curso da licitação, de modo que o 
descumprimento às suas regras deverá ser reprimido. Não pode a 
Administração ignorar tais regras sob o argumento de que seriam 
viciadas ou inadequadas. Caso assim entenda, deverá refazer o 
edital, com o reinício do procedimento licitatório, jamais ignorá-
las.  

(STJ – MS no 13.005/DF, 1a S., rel. Min. Denise Arruda, j. Em 
10.10.2007, DJe de 17.11.2008, grifos acrescidos). 

Assim, diante de todos os argumentos narrados, tem-se que 

a decisão de inabilitação da empresa Recorrente deve ser mantida, uma vez 

que ela não atendeu a exigência expressa do Edital, não obstante tenha sido 

conferido prazo para apresentação do documento faltante, o que não foi 

atendido. 

 

III.2 – Preenchimento das condições de habilitação pela Recorrida. Acórdão 

n. 1235/2021 do c. TCU. Formalismo exacerbado que prejudica a competição 

 

Por fim, vê-se que a Recorrente alegou que a empresa ora 

Recorrida não teria logrado êxito em comprovar a sua qualificação técnica para 



 

execução do objeto do contrato. Para tanto, destacou que as licenças apresentadas 

não englobavam a destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde e a 

disposição das cinzas. 

Aqui, cumpre trazer o entendimento do c. TCU, encampado 

pelo Acórdão n. 1235/2021, a seguir ementado: 

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS DE 
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS QUÍMICOS. RESTRIÇÃO INDEVIDA AO CARÁTER 
COMPETITIVO EM RAZÃO DE EXIGÊNCIAS RELATIVAS A 
LICENÇAS DE OPERAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS DOS 
SERVIÇOS DE COLETA EM NOME PRÓPRIO E VEDAÇÃO À 
POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL DOS 
SERVIÇOS. HABILITAÇÃO DE UMA ÚNICA EMPRESA, COM 
AUSÊNCIA DE LANCES NO PREGÃO. AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO 
DO PREÇO APÓS DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DAS 
PRIMEIRAS COLOCADAS EM FACE DA INABILITAÇÃO DAS 
LICITANTES. FALHAS NO PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO 
RELATIVAS AO DIMENSIONAMENTO DO OBJETO CONTRATUAL E 
À PERFEITA IDENTIFICAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
DOS RESÍDUOS OBJETO DE COLETA. AFASTAMENTO DO INDÍCIO 
DE SOBREPREÇO E SUPERFATURAMENTO EM FACE DAS 
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, DA REALIZAÇÃO DE 
PAGAMENTO POR PREÇO UNITÁRIO (QUILOGRAMA) DE 
MATERIAL RECOLHIDO E DAS PESQUISAS DE PREÇO 
REALIZADAS. DETERMINAÇÃO COM VISTAS À ABSTENÇÃO DE 
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM VENCIMENTO PREVISTO 
PARA 15/7/2021. CIÊNCIA DAS FALHAS. RESTITUIÇÃO DO 
PROCESSO À SECRETARIA PARA OUTRAS MEDIDAS 
RELACIONADAS À RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES 
PÚBLICOS.  
(TCU – Acórdão 1235/2021, Plenário, Relator AUGUSTO 
SHERMAN, Data da Sessão 26.05.2021, grifos acrescidos) 

A esse respeito, deve-se destacar a seguinte lição: 

13. No exame realizado pela Selog, referida Secretaria aponta que 
subsistiu de fato a irregularidade relativa à restrição 
indevida ao caráter competitivo do certame, porquanto a 
praxe nas contratações desse tipo é que sejam os serviços 
realizados com possibilidade de subcontratação parcial, haja 
vista que pode haver empresas especializadas em serviços de 
coleta e transporte, e nos serviços de tratamento, 
separadamente, consoante pesquisas realizadas a diversos 
pregões realizados. Além disso, a exigência de licença de 
operação poderia ser exigida das subcontratadas, para os 
serviços por elas prestados individualmente, assim como 
outras licenças porventura exigidas pela legislação 
ambiental. E, como há sinalização da própria universidade no 
sentido da não renovação do contrato, bem assim, considerando 
seu término de vigência já em julho deste ano (15/7), propõe, 
desde logo, a expedição de determinação desta Corte, com vistas à 



 

abstenção da prorrogação do contrato, com as pertinentes 
orientações/ciências. 

 

Ora, fica possível concluir, portanto, pela possiblidade 

de subcontratação parcial em contratações como a presente, que tratem da 

coleta, processamento e destinação de resíduos sólidos, bem como pela 

vedação à exigência de licença de operação que abarque todos as fases da 

cadeia produtiva, notadamente diante da maior especialização de algumas 

empresas na execução de fases pontuais.  

 Assim, cumpre rememorar que as licitações e contratos 

administrativos são norteados por princípios, dentre os quais se encontra o 

princípio da legalidade, que consubstancia a necessidade de a Administração 

Pública e os licitantes agirem sempre no estrito respeito aos ditames legais – 

conforme disposição expressa do art. 37, caput, da Constituição Federal7. 

 

 Importante destacar, neste ponto, que o princípio da 

legalidade, no âmbito das licitações, mostra-se imperativo, até mesmo quando 

comparado com o princípio da competitividade. Assim, ainda que se deva prezar 

pela competição entre as licitantes, na busca da proposta mais vantajosa, tal 

movimento não pode ir de encontro às disposições legais. 

 Neste sentido, cumpre trazer à baila o entendimento 

esposado pelo c. TCU em diversos arestos sobre o tema. Veja-se: 

A violação de princípios básicos da razoabilidade, da 
economicidade, da legalidade e da moralidade 
administrativa, e a desobediência as diretrizes fundamentais 
da licitação pública, no caso, a isonomia entre licitantes, o 
julgamento objetivo, a vinculação ao instrumento 
convocatório, bem como o caráter competitivo do certame 
constituem vícios insanáveis que ensejam a fixação de prazo 
para exato cumprimento da lei, no sentido de declarar a 
nulidade do certame. 
(TCU, Acórdão n. 6198/2009, Primeira Câmara, j. 05.11.2009, 
grifos acrescidos) 
 

 
7 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)” 



 

Observe os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, dentre outros, 
consoante o art. 37, caput, da Constituição Federal. 
(TCU, Acórdão n. 415/2010, Segunda Câmara, j. 09.02.2010, 
grifos acrescidos) 

 
Observe as disposições contidas no parágrafo único do art. 4o do 
Decreto n. 3.555/2000, especialmente no que tange a 
interpretação das normas disciplinadoras da licitação em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração e os princípios 
que regem o processo licitatório. 
(TCU, Acórdão n. 1046/2008, Plenário, j. 04.06.2008, grifos 
acrescidos) 
 
Observem especialmente em relação a interpretação em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração e os princípios 
que regem o processo licitatório, as regras estabelecidas no 
parágrafo único do art. 7o do Decreto no 3.555/2000, e no art. 5o, 
caput e parágrafo único, do Decreto no 5.450/2005. 
(TCU, Acórdão n. 536/2007, Plenário, j. 04.04.2007, grifos 
acrescidos) 

 

Assim sendo, em face de todos os argumentos suscitados, vê-

se que se está diante de patente legalidade na habilitação da Recorrida, tendo 

em conta que logrou êxito em comprovar todos os requisitos de qualificação 

técnica, restando habilitada para a execução do serviço objeto do contrato. 

IV – DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, requer-se que o i. Pregoeiro mantenha a 

Decisão combatida em todos os seus termos, remetendo os recursos e as 

contrarrazões à Autoridade Superior, a quem caberá negar-lhes provimento, 

mantendo o decisum como medida de inteira justiça.  

Termos em que pede e espera deferimento.  

 

De Natal/RN para Bom Jesus/RN, 03 de maio de 2022. 
 
 
 


