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Trata-se de recurso administrativo impetrado pelas liciantes NEOTECH
sot uções AMBTENTATs LTDA e srERrcyclE soLuções AMBTENTATS
LTDA, face decisões preferidas pela Pregoeira Oficial em sessão pública de licitação,
no Pregão Ptesencial no Ogl2O2\ que versa sobre contrtação de empresa
especializada para realização de coleta, transbordo e tratamento de resíduos de saúde
dos grupos A, B, E da resolução CONAMA 385/2005 e RDC 228120L8 da ANVISA.

As proponentes apresentaram razões e contrarrazões recursais
tempestivamente.

A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, ou seja,
dentro dos custos estimados pela administração, de maneira a assegurar oportunidade
igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame do maior
número possível de concorrentes.

É evidente que, conduzidas pelo espírito competitivo, as recorrentes
busquem excluir-se entre si, sendo que tal conduta é fartamente descrita pelos
doutrinadores, vejamos a precisa lição de Adilson de Abreu Dallari, in "Aspectos
Jurú,Cicos da Licitação", d. Saraiva, pág. BB:

"[...]
claro oue oara um mrticioanE intetess excluir oatto. Quem faz

licitação abe que, nesse momento, há uma gueffa entre os participntes, mas a
Adminisüaáo não ode deixar-se envolver nalo inbruse de um
prooonenle (oue é adverán'o dos ouüos orooonentest e não ode confundir
esse intercsse om o interesse oúblico,

[...]" (grifo nosso).

DA ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE

O ente público não possui autonomia ou obrigatoriedade para fiscalizar a
atividade e o lucro das empresas.

A Administração Pública, cumpre tão somente exigir a comprovação
dos requisitos de habilitação e classificação, através da apresentação dos documentos
exigidos na lei e no edital, e a fiscalizaçáo quanto a manutenÉo do status regular.

Se a empresa atende a todos os requisitos de habilitação, e
apresenta proposta correta, de preço demasiadamente vantajoso comparado com o
valor ofertado pelos demais licitantes, outrossim considerado pela Lei
como manifestamente inexequível, cabe a entidade pública exigir a comp;qvação
de exequibilidade. / J/Ll/,/
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Comprovada a exequibilidade da proposta, a Administração não

terá competência para questionar os valores apontados pelo licitante desde que
os materiais e o método de execução correspondam às exigências editalícias.

Comprovada a exequibilidade da proposta, caberá à Administração
classificá-la e fiscalizar a execução do contrato, pois o ato de desclassificação com base
em declaração de inexequibilidade da proposta atentará contra a livre concorrência.

DO PRINCIPIO DO FORMALISMO MODERADO

o recorrente NEOTECH SOLUçõES AMBIENTAIS LTDA foi inabilitado
por deixar de apresentar declaração exigida no subitem 8.5.15. Ao lugar apresentou
uma proposta comercial firmado com Salto Soluções Ambientais que versa sobre
prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos.

É verdade que a forma, conforme visto, não deve ser galgada a um patamar
absoluto, intransponível, que possui o condão de, por si só, inadmitir atos do particular
ou invalidar atos da Administração Pública. Assim, uma vez observados os princrpios
licitatórios, mormente o da isonomia, atingindo o ato (do particular ou da
Administração Pública) os fins a que se destinava, tem-se por incabível a sua
inadmissão, sob pena de se adotar o formalismo exagerado.

Vejamos o posicionamento do TCU:

Como se vê, o resguardo da isonomia no processo licitatório, ê, For
decorrência, dos princípios da vinculação ao edital, do julgamento objetivo e do
formalismo moderado, inibe a ilegalidade e põe a salvaguarda a piobidade e
moralidade admin istrativa.

A Lei 8.666/93 prevê:

Art 43. A licitação será pruusada ejulgada com observância dos
squinhs procdimenlos:

§ 3o É facultada à Comissão ou autorídade superior, em qualquer
fase da licitação, a promofio de diligência destinada a esclatecer ou a
omplementar a instrução do ptuuso, vdada a inclusão psterior de
documento ou informação gue devsia constar orfiTinariamente da
proposta,

o TRTBUNAL DE coNTAs DA UNIÃO, de forma pacífica, decidiu que
cabe a realização de diligência em qualquer fase da licitação, além de não caber
desclassificação de qualquer licitante por ausência de informações que possam ser
supridas por diligência.

Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 35712015-ercnário, 

Á



( Icsguâle
"(,.,) no can o de pr@imentos licita&írios, a Administação

Ptíblica deve pautar-se pelo principio do formalismo mderado, gue
prescneye a adoção de formas simples e sufrcientes para propiciar
adquado grdu de certea, sqtarança e respeito aos dircitos dos
adminisfudç, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o
formalismo erttemo, rupeitadas, ainda, as praxa, ssenciais à protqão
das prerrqatiuas dos administndos",

No Acórdão no 342/2017- 7a Câmara, o Tribuna! de Contas da União
- TCU fe um alerb a resoeib da necessidade de oconer flexibih'zaáo nas
rqnas deeditais de licitacão.

Assim, segundo o advogado e professor de Direito Jorge Ltlisses Jacoby
Fernandes, salienta-se que, quando há situações nesse sentido, o TCU costuma
orientar os gestores a interpretar o edital sob a perspectiva da proporcionalidade e
da razoabilidade, a fim de possibilitar o maior número possível de concorrentes.

É pacífico o entendimento do Tribunal de que falhas sanáveis, meramente
formais, identificadas nas propostas, não devem levar necessariamente à inabilitação,
cabendo à Comissão Julgadora promover as diligências destinadas a esclarecer
dúvlda9 ou complementar o proces$mento do certame (Lei 8.666/1993, art. 43,
§3o). E o sentido que se extrai do Acórdão 2.52L12003-TCU-Plenário, in verbis
"atente para o disposto no art. 43, §3o, abstendo-se, em consequência, de inabilitar
ou desclassificar empresas em virtude de detalhes irrelevantes ou que possam ser
supridos pela diligência autorizada por lei".

Posto isto, Nos termos da Lei no. 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei
8.666/93, bem como, em respeito aos Princípios Constitucionais, principalmente
quanto aos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Isonomia e
Formalismo Moderado, ante os fundamentos da informação da Pregoeira Oficial,

DECIDO

CONHECER e

a) JULGAR IMPROCEDENTE o recurso impetrado por STERICYCLE
soLUçõES AMBTENTATS LTDA.

b) JULGAR PROCEDENTE o recurso impetrado por NEOTECH
soLUçõES AMBTENTATS LTDA e em JUIZO DE
RECONSIDERAçÃO dectará-to habilitado.

Desta feita, Considerando tudo que dos autos consta, nos termos da Lei
Federal 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei no: 8.883/94, Lei no:
9.648/98 e Lei 70.520102, HOMOLOGO o presente feito em favor da_-licitante
vencedora NEoTEcH SOrUçõES AMBIENTATs LTDA. í,)t/\t/
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Após as formalidades legais, ao arquivo.

CUMPRA-SE

Uberaba/Mc, 03 de setembro de ZIZL.

Campo Florido/MG
do CONVALE

FREITAS


