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 Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS – RN  
 
 
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2022 - PROCESSO ADM. Nº 1.589/2022 

 
A empresa SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS – ME, CNPJ 29.093.744/0001-80, 

situada à Romualdo Galvão, 293, Edifício Comercial SFAX, SALA 1506, Tirol, Natal–RN, por intermédio 

de representante legal, o Sr. Marcelo Augusto Peixoto Soares, vem apresentar RECURSO contra a 

inabilitação da mesma e habilitação da empresa ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, com 

base nas razões que seguem. 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE.  
 
Ressaltando o que a norma processual administrativa aplica ao caso, com base no que preconiza a Lei 
10.520/2002, em seu Art. 4°, inciso XVIII, dispõe, que qualquer licitante poderá, durante a sessão 
pública, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para 
apresentar suas razões recursais. "in verbis":  
 

"Art. 4 A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras:  
 
(..)  
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata 
e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo 
de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente) 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;". (g. n.)  

 
Verifica-se, portanto, que a legislação supra é similar ao Direito Processual, entendendo-se que a parte 
necessita, sob pena de decadência, manifestar seu interesse recursal, após a declaração do vencedor, 
quando será oportunizado o prazo para apresentação de suas razões por escrito. Dita disposição é 
repetida nos itens editalícios em comento.  
 
Consoante o disposto no Art. 110, da Lei Federal nº. 8.666/1993, na contagem dos prazos 

estabelecidos, exclui-se o dia de início e inclui-se o dia de vencimento, portanto: 

 
O item 12.2.3 do edital do certame prevê a forma e prazo para interposição do Recurso, iniciando-se 
com a manifestação do interessado, no momento da sessão, o que foi feito pela Recorrente e acatado 
pelo Pregoeiro, conforme mensagens da sessão pública: “Acato o recurso solicitado conforme item 
12.2.3 do edital” 
. O recorrente terá prazo estabelecido de três dias para apresentar as razões necessárias. Boa tarde a 
todos”. Conforme se verifica em ata, estamos obedecendo o prazo legal, estabelecido em edital. 
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II – DAS RAZÕES DA RECORRENTE.  

 
a – Da inabilitação da SANITIZE COLETAS: 
 
Preliminarmente, cabe infirmar que não concordamos com a inabilitação desta empresa, tendo em vista 
a apresentação de certidão simplificada vencida. Ocorre que por um mero erro na hora de anexar a 
documentação foi anexada certidão com datada de 2021, contudo, a empresa é idônea e detém certidão 
válida, conforme documento anexo. 
 
Apesar de o Pregoeiro ter dado oportunidade de envio de certidão válida, conforme consta em ata, 
mediante solicitação de juntada do documento válido, não foi possível a juntada da mesma, posto que 
estavam havendo inconsistências para anexar o documento e ainda, no próprio site para emissão da 
mesma, restando exíguo o tempo dado para o saneamento da documentação, conforme print abaixo: 
 
Solicitação de envio de certidão: 

 

 
 
 
Print inconsistência sistema de emissão de documento SIARCO:
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Sendo assim, mediante a confirmação de que a empresa está ativa e com sua situação legalizada 
perante todos os órgãos, solicitamos que o pregoeiro consulte ao até mesmo faça diligência e ateste a 
legalidade da certidão juntada neste recurso, uma vez que a mesma só teve como ser emitida uma 
nova na parte da tarde devido a inconsistência do sistema de emissão. 
 

 
 
Contudo para melhor entendimento o Decreto 10.024/2019, já traz o dever de diligenciar para envio da 
documentação que deveria constar da proposta original.  
 

Em maio deste ano, o Tribunal de Contas da União (TCU) alterou sua jurisprudência sobre a 
possibilidade de o licitante, após a entrega da proposta original, apresentar documentos novos para fins 
de habilitação. 

Anteriormente, o entendimento da corte de contas era no sentido de coibir a reabertura do prazo para 
envio da documentação que deveria constar da proposta original, excetuada a realização de diligências 
para dirimir eventuais dúvidas sobre documentação enviada tempestivamente. 

A jurisprudência de então se amparava no artigo 43, §3º, da Lei nº 8.666/1993, que faculta à 
Administração, em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas à elucidação ou à 
complementação da instrução do processo, vedada a inclusão ulterior de documento ou informação 
que deveria constar originariamente na proposta. 

Na linha de reduzir o formalismo e prestigiar o resultado pretendido com os certames públicos, o artigo 
58 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) pareceu flexibilizar essa vedação ao enfatizar que a 
habilitação seja apreciada a partir da apresentação de documentos que comprovem a aptidão do 
licitante à aquisição de direitos e à contração de obrigações, bem como a partir da verificação da 
qualificação técnica e jurídica do licitante dentro dos parâmetros fixados pelo edital. 

Agora, por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante 
submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da 
proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado. (Grifamos) 

O processo analisado recentemente consistia em representação com pedido de suspensão de certame 
licitatório em razão de irregularidade em pregão eletrônico cujo objeto era a contratação de serviços 
técnicos especializados de desenvolvimento e manutenção de sistemas e soluções de tecnologia da 
informação. 

Segundo o representante, o pregoeiro havia concedido nova oportunidade para envio da documentação 
de habilitação posteriormente à abertura da sessão pública, de modo a beneficiar um único licitante, 
declarado vencedor do certame — o que afrontaria os artigos 19, II, 25 e 26, §§6º e 9º, do Decreto nº 
10.024/2019, que vedavam a complementação da documentação exigida com a apresentação de 
documento novo, que deveria constar da proposta original. 
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Não obstante, o TCU entendeu que, embora a regra estabelecida pelo Decreto nº 10.024/2019 seja a 
apresentação da documentação de habilitação até a data e o horário fixados para abertura da sessão 
pública, sendo permitido ao licitante retirar ou substituir documentos até o fim desse prazo (artigo 26), 
o pregoeiro deve sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos 
de habilitação e sua validade jurídica (artigo 17, VI, e artigo 47), por meio de ato devidamente 
fundamentado, com a especificação dos erros e das falhas passíveis de correção. 

Observem que o saneamento desta falha, se encaixa perfeitamente no entendimento do TCU, posto 
que, houve a juntada de documento, mesmo sem validade plena, e a empresa teve a melhor proposta, 
conforme preceitua o Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU, descrito acima. 

Para a corte, o artigo 2º, §2º, do Decreto 10.024/2019, fomenta a ampliação da disputa entre os 
interessados, resguardados o interesse público, a isonomia, a finalidade e a segurança da contratação, 
de modo que a restrição imposta pelo artigo 26, §9º, não seria aplicável a documentos que não 
constam do processo, porquanto trata de ato praticado, não de ato inexistente, como é o caso de 
documento não apresentado. 

O voto do relator, ministro Walton Alencar Rodrigues, destacou que  

"(...) admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-
existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da 
isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do 
licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos 
de habilitação, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a 
prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim)". 

Assim, a vedação à inclusão de documento que deveria constar originariamente da proposta, nos 
termos do artigo 43, §3º, da Lei nº 8.666/1993, seria restrita ao documento que o licitante "não dispunha 
materialmente no momento da licitação". Ou seja, a vedação não abarcaria condição atendida pelo 
licitante quando da apresentação da proposta e que não foi apresentada em conjunto com os demais 
comprovantes de habilitação ou da proposta, por equívoco ou falha — hipótese na qual o pregoeiro 
deverá promover o saneamento do erro. 

Citando o artigo 64 da nova Lei de Contratações Públicas (nº 14.133/2021), o TCU, por unanimidade, 
concluiu  

 

"(...) não haver vedação ao envio de documento que não altere ou modifique aquele 
anteriormente encaminhado", mencionando, de modo explícito, que o novo 
entendimento deve ser aplicado, inclusive, em relação à apresentação de novos 
atestados de capacidade técnica: "Por exemplo, se não foram apresentados 
atestados suficientes para demonstrar a habilitação técnica no certame, talvez em 
razão de conclusão equivocada do licitante de que os documentos encaminhados 
já seriam suficientes, poderia ser juntado, após essa verificação no julgamento da 
proposta, novos atestados de forma a complementar aqueles já enviados, desde 
que já existentes à época da entrega dos documentos de habilitação". 
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TCU, Acórdão nº 1211/2021-Plenário, Representação, Processo TC nº 
018.651/2020-8, relator: ministro Walton Alencar Rodrigues, data da sessão: 
26/5/21, ata 18/2021 - Plenário. 

 
 
Nesse sentido e após a leitura dos acórdãos e ainda da letra do Decreto Federal nº 10.024/2019, 
solicitamos que este ilustre Pregoeiro acate o recurso e dê provimento, posto que a empresa apresentou 
a melhor proposta e tem total condições de prestar os serviços pelo valor ganho, bem como, juntou 
certidão válida, tendo em vista a impossibilidade de complementar a informação solicitada pelo 
pregoeiro, por motivo de inconsistência no sistema de emissão da certidão. 
 
b – Do equivocado ato de declarar vencedora a empresa ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA: 
 

Noutro ponto, sobre a declaração de vencedora para a empresa ALPHA SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA, ocorre que a mesma e totalmente descabida, uma vez que foi verificado que 
a empresa deixou de atender diversos itens do edital, tais como: As exigências das QUALIFICAÇÕES 
TECNICAS, sendo elas: Item: 10.10, letra “e” - A Licença de operação (da empresa terceirizada); Item: 
10.10, letra “g” - Contrato vencido, sem carta de anuência e a licença não abrange a disposição das 
cinzas e Item 10.10, letra “e” - A declaração não é da empresa responsável pelo Aterro (em 
desconformidade com o edital), não tendo condições alguma de ser declarada vencedora do certame, 
por não estar habilitada para tal. 
 

 
No mesmo sentido, o Art. 310 da Lei nº 8.666/93 ESTABELECE UM ROL TAXATIVO referente à 

documentação que pode ser exigida para comprovação da qualificação econômico financeira. Desse 
modo, não pode a Administração criar brechas nela não se atentando a documentações previstas, sob 
pena de incidir na vedação legal do Art. 3º da Lei acima epigrafada. 
 
Noutro diapasão, o processamento das licitações nos termos assegurados na legislação é um direito 
público subjetivo desta Recorrente.  
 

Art. 3- LEI 8.666/93 "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 impessoal idade, da moral idade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que Ihes são 
correlatos. (sublinhamos) 

 
                                                          Já o art. 4° da lei das licitações assegura:  
 

“Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades 
a que se refere o art. 1° têm direito público subjetivo à fiel observância do 
pertinente procedimento estabelecido nesta lei”. 
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A empresa ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA deixou de cumprir relevante exigência 
editalícia, a qual é determinante de sua inabilitação nesta licitação pública, senão vejamos: 
 
 
Item 10.10, letra “e” - Licença de funcionamento e operação do equipamento para tratamento por 
destruição térmica (incineração) e destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, 
licenciado pelo órgão estadual de meio ambiente da sede da licitante, que comprove a capacitação da 
empresa para o que trata o objeto da licitação como preconizado nas Resoluções CONAMA nº 358/05 
e RDC ANVISA 222/18.  
 

A licença de operação apresentada é de outra empresa WASTE COLETA DE RESIDUOS 
HOSPITALARES LTDA, e não contempla a destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, 
falando apenas em incineração, em desconformidade com a Resolução do CONOMA. 
 

Item: 10.10, letra “g” – Deixou de apresentar CARTA DE ANUÊNCIA e a licença não abrange a 
disposição das cinzas 

 
 
É inquestionável que trata-se de descumprimento do Edital, na medida em que aquela licitante não 
procedeu na apresentação dos documentos mínimos para ser considerada habilitada.  
 
Assim, se está diante de documento inaproveitável - tal qual o mesmo não tivesse sido apresentado, 
na medida que deixa de cumprir exigência do edital de clareza incontestável, compreendida e atendida 
corretamente por esta empresa licitante ora Recorrente e mesmo outros competidores.  
 
Então, não pode ser perfectibilizado o ato habilitatório da licitante ALPHA SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA a qual cometeu, apresentação de seus documentos habilitatórios em 
desobediência ao edital. 
 
 
A vinculação da Administração Pública ao instrumento convocatório (artigo 41 da Lei n. 8.666/93) deve 
estar de acordo com o ordenamento jurídico em vigor. Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles que 
o edital não é exaustivo, porque normas superiores e anteriores o complementam, embora não 
reproduzidas em seu texto.  
 
O princípio da isonomia (artigo 5º, caput e inciso I, da Constituição da República) impõe ao poder público 
o dever de tratar de modo isonômico os agentes econômicos privados que se encontram habilitados 
para fornecer à Administração Pública o que ela precisa para o interesse público. Deve-lhes ser 
oferecida a oportunidade de propor negócios jurídicos que viabilizem a justa composição das tensões 
entre a demanda da coletividade e o lucro por eles visado. 
 
Sem dúvida a empresa ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA não pode remanescer habilitada 
nesta licitação, diante das relevantes falhas documentais reveladas em seus documentos habilitatório. 
 

  
III - REQUER  
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Ante ao exposto, requer que seja julgado, TOTALMENTE, procedente o Recurso Administrativo, já que 

a empresa licitante ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, apresentou diversos documentos 
habilitatórios diversos do solicito no edital. 

 
Devendo-se INABILITAR A EMPRESA ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA PELOS 

MOTIVOS JÁ DELINEADOS TENDO EM VISTA DENTRE OUTROS O PRINCÍPIO BASILAR DE 
VINCULAÇÃO AI INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, CONVOCAR A EMPRESA SANITIZE 
COLETAS, POR ESTÁ CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR E POSSUIR A MELHOR PROPOSTA 
E ESTÁ COM TODA DOCUMENTAÇÃO REGULAR, E POSTERIORMENTE HABILITAR A MESMA.   

 
 
São os termos em que pede deferimento.  
 
Natal-RN, 26 de Abril de 2022. 
 
 
SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS – ME 
CNPJ 29.093.744/0001-80 
Marcelo Augusto Peixoto Soares 
 

 
 

 

 



Capital Social
R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)
Capital Integralizado
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)

Dados do Sócio
Nome
MARCELO AUGUSTO
PEIXOTO SOARES

CPF/CNPJ
100.429.304-64

Participação no capital
R$ 160.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato
Indeterminado

Nome
CARLOS MAGNO DANTAS
MAIA

CPF/CNPJ
082.312.364-22

Participação no capital
R$ 160.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
N

Término do mandato
Indeterminado

Dados do Administrador
Nome
MARCELO AUGUSTO PEIXOTO SOARES

CPF
100.429.304-64

Término do mandato
Indeterminado

Último Arquivamento
Data
07/01/2021

Número
20200719033

Ato/eventos
002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO
NOME EMPRESARIAL)

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
24200761536

CNPJ
29.093.744/0001-80

Data de Ato Constitutivo
17/11/2017

Início de Atividade
17/11/2017

Endereço Completo
Rua ROMUALDO GALVAO, Nº 293, SALA 1506 BLOCO UNICO, TIROL - Natal/RN - CEP 59020-640

Objeto Social
Coleta de resíduos não-perigosos; coleta de resíduos perigosos; recuperação de materiais; descontaminação e serviços de gestão de resíduos;
tratamento e disposição de resíduos perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Serviços de operação e fornecimento de
equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de produtos perigosos; Carga e descarga; Atividades do Operador
Portuário; Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo; Organização logística do transporte de carga; Serviços de engenharia; Testes e
análises técnicas; Atividades profissionais, científicas e técnicas; Locação de automóveis sem condutor; Locação de meios de transporte, sem condutor;
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais,
sem operador; Atividades de limpeza; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários e Seleção e
agenciamento de mão-de-obra

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/04/2022, às 17:37:04 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.redesim.rn.gov.br, com o código OFU9NFAL.

DENYS DE MIRANDA BARRETO 
Secretário Geral

RNC2201483320

Nome Empresarial: SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: RNC2201483320

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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