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Itabuna, 03 de junho de 2022
RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2022
EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,
TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B
e E, GERADOS PELO HOSPITAL DE BASE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.
RECORRENTE (s): Stericycle Gestão Ambiental Ltda;

I – DAS PRELIMINARES

RECURSO ADMINISTRATIVO interposto, por meio do seu representante legal, pela empresa STERICYCLE
GESTÃO AMBIENTAL LTDA, devidamente qualificada na peça inicial, em face do resultado da licitação em
epígrafe, com fundamento no Decreto 3.555/00 subsidiado pela Lei nº. 8.666/93.
a) Tempestividade:

No Pregão Eletrônico a manifestação da intenção de recorrer deve ser apresentada no
momento em que o arrematante é declarado vencedor. Desta feita, começa a partir daí a contagem do prazo
legal para apresentação das razões que é de 3 dias, sendo igual o prazo para apresentação das contrarrazões.
A Recorrente registrou sua intenção de recorrer, conforme preceitua a legislação, logo
após a empresa arrematante ser declarada vencedora, a empresa manifestou a intenção e entregou o
respectivo recurso no prazo concedido.

b) Legitimidade:

A empresa Recorrente participou das sessões públicas apresentando propostas de
preços juntamente com documentação. O provimento do recurso significa reavaliação do relatório de
habilitação da empresa Vencedora do Certame como conclusão da segunda etapa de habilitação podendo
sagrar-se vencedora do certame.
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REGISTRO DA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO NA SESSÃO

Foi registrada pela Sra. Pregoeira a seguinte intenção de recurso: A) STERICYCLE
GESTÃO AMBIENTAL LTDA, manifestou intenção de recorrer contra decisão que habilitou e declarou
vencedora do certame a empresa TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA, aduzindo que “a
empresa vencedora do certame, anexou documento viciosos, violando os princípios da isonomia, vinculação
ao instrumento convocatório, além de violar normas das Lei 8.666/93, 10.520/02 e do Decreto 10.024/2019 ”.
DA ACEITABILIDADE DO REGISTRO DE MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO E DO
PRAZO

Haja vista que a manifestação de intenção de recurso do licitante preencheu os
requisitos mínimos para sua aceitação, conforme art. 26, do Decreto nº 5.450/2005, as mesmas foram aceitas
nas alegações propostas pela empresa, tendo em vista promover a transparência dos atos do Pregão, sendo
que os autos do processo ficaram com vistas franqueadas conforme previsto em Edital.
DO REGISTRO DAS RAZÕES DE RECURSO
De acordo com o Decreto nº 5.450/2005, em seu artigo 26, após manifestação de intenção
de recurso, o prazo para apresentação das razões do recurso é de 3 (três) dias. A recorrente STERICYCLE
GESTÃO AMBIENTAL LTDA apresentou intenção, e encaminhou suas razões de recurso ao setor de
licitações e contratos dentro do prazo estabelecido.
II – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

A recorrente STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA interpôs recurso em face da
habilitação da empresa TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA no procedimento licitatório em
epígrafe pelas razões que se seguem, apresentadas em síntese:
a) Alegou de maneira sucinta que a empresa TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA deve ser
inabilitada, pois a mesma apresentou contrato entre ela e a empresa Hera Ambiental contendo apenas a
assinatura do Sr. Rodrigo Vieira Borges Moreira, sócio administrador da empresa, constando a assinatura do
Sr. Oscar e da Sra. Airla Erica de Oliveira Bastos, na qualidade de testemunhas, o que feriria o proprio contrato
social da empresa que aduz em seu paragrafo único que “ a representação da sociedade se fará sempre
através de 02 (dois) administradores em conjunto, um dos quais será obrigatoriamente Oscar Marinho falcão
Neto, ou delegar a terceiros procuração para assinar em seu nome conjuntamente com um dos sócios”.
Assim, como o Sr. Oscar Marinho participou somente na qualidade de testemunha, sem atuar no contrato na
qualidade de representante e em nome da empresa, o contrato firmado com a Hera Ambiental, com base no
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contrato social da TRRR, está com vicio, passivo de nulidade, uma vez que não ocorreu a assinatura por dois
administradores em conjunto;
b) Alegou ainda que, a TRRR não apresentou a comprovação de vinculo trabalhista dos motoristas indicados o
que vai de encontro a exigência editálicia, item 11.1.3, que descreve os documentos de qualificação técnica
necessárias a habitação.
III - DAS CONTRARAZÕES

A empresa TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA manifestou-se
tempestivamente apresentando as Contrarrazões para o Recurso da STERICYCLE, conforme segue:
a) Que, preliminarmente, não seja acolhida os recursos interposto pela empresa Recorrente tendo em
vista que está o apresentou em desconformidade com o estabelecido nos itens 12.6 e 12.8 e que sua
apresentação ocorreu tão somente no sistema do Banco do Brasil. Ademais, a apresentação do
recurso não foi motivada
b) Que a manifestação de intenção de recurso cinge-se a apenas a um aspecto, qual seja a validade do
instrumento de contratação firmado entre a Recorrida e a empresa Hera Ambiental, desta forma pedese que o recurso não seja conhecido no que se refere ao segundo ponto trazido nas razões recursais,
relacionado a qualificação técnica, acerca da obrigação de documentação de vínculo trabalhista entre
os motoristas e a empresa licitante
c) Que o contrato firmado com a Recorrida e a empresa Hera Ambiental encontra-se válido e produz os
seus efeitos, sendo de pleno conhecimento da Fundação; que fora aposta a assinatura do Sr. Oscar
Marinho como testemunha, o que reflete o conhecimento do quanto avençado pelo Sr. Rodrugo
Vieira, sócio administrador da empresa Recorrida e que. Como bem observado pela i. Pregoeira o
documento fora também assinado digitalmente por ambos os sócios;
d) Que a Recorrente se insurge, sustentando a não comprovação de vínculo trabalhista dos motoristas
indicados pela recorrentes com a empresa amparando-se nas observações contidas no item 11.1.3,
que trata da qualifiicação técnica o que se observa que a disposição invocada pela Recorrente para
fundamentar sua tese, o item 11.1.3, letra K, trata pontualmente que a comprovação de vinculo
exigida prévio a contrataçã, na fase de habilitação, SOMENTE será exigida do profissional de nível
superior indicado como RESPONSÁVEL TÉCNICO. Ou seja, exigiu-se tão somente a relação dos
profissionais acompanhadas do comprovante de habilitação técnica para o exercicio do encaro de
motorista dos serviços ora licitados,o que fora plenamento atendido pela Recorrida..
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e) Que, pede-se total improvimento do recurso interposto pela licitante Stericycle Gestão Ambiental
Ltda e por conseguinte a manutenção da declaração de que a empresa TRRR Saneamento e
Gestão Ambiental Ltda vencedora do Pregão Eletrônico nº 035/2022 da FASI..

IV - DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO

Entende-se essa Comissão que a interposição de recurso pela STERICYCLE GESTÃO
AMBIENTAL LTDA fora apresentada de forma tempestiva e correta, vejamos o porque.
Quanto a primeira preliminar aduzida pela Recorrida sobre a necessidade de
apresentação da intenção de recorrer de forma motivada e protocolada na sala de Pregão da COPEL na
Fundação de Atenção a Saúde de Itabuna esta não merece ser acolhida.
A todos os licitantes é garantido o direito de interpor Recurso desde que manifeste sua
intenção de recorrer de forma tempestiva no sistema do Banco do Brasil, quando lhe será concedido o prazo
de 03 dias uteis para apresentação das razões do recurso o que foi plenamente atendido pela Recorrente. A
pregoeira, quando em 20/05/2022, no sistema, informou sobre o alegado, o fez no sentido de apenas sinalizar
e não imotivar a intenção de recurso, tanto que garantiu a interposição até o prazo final em 24/05/2022.
Concomitante exigir que qualquer licitante apresente o recurso na sede da COPEL é um execesso de
formalismo que não se aplica, uma vez que a modalidade do Pregão é eletrônco justamente para ampliar a
concorrência. Demandar que uma empresa apresente o recurso na sede da Comissão ou não acolhê-lo sob
esta fundamentação esbarraria nos Principios da Isonomia e da Igualdade. Ademais, a alegação que a
Recorrente apresentou o recurso apenas pelo sistema do Banco do Brasil não procede, conforme anexo do email da licitação. E-mail este, que, foi, inclusive, enviado a Recorrida.
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Sobre a segunda preliminar trazida as autos pelo Recorrida de que esta Comissão não
conheça o segundo ponto trazidos nas razões recursais, relacionado a qualificação ténica, pois esta não foi
objeto de manifestação de recurso pela Recorente, não merece prosperar pois trata-se um execesso de
formalismo que em nada acrescenta a luz do direito, indo de encontro ao cerceamento de defesa.
Superadas as questões preliminares, passa-se agora a análise do mérito. Alega a
Recorrente que o contrato entre a Recorrida e a Hera Ambiental não é valido visando que esse foi firmado
apenas com a assinatura de um dos sócios, o Sr. Rodrigo Vieira Borges, o que feriria o próprio contrato social
da empresa que exige, obrigatoriamente, a assinatura do sócio Sr . Oscar Marinho. Em sua defesa a empresa
TRRR aduz que o “ o contrato firmado com a Recorrida e a empresa Hera Ambiental enccontra-se válido e
produz os seus efeitos, sendo de pleno conhecimento da Fundação, que possuem uma relação contratual que
já perdura por mais de 04 (quatro) anos, de maneira ininterrupta desde 2018 e que o documento fora também
assinado digitalmente por ambos os sócios”.

Inicialmente, é válido ressaltar que a legislação vigente não exige formalidade
instrumental como condição à validade de um contrato. Por outro lado, estabelece que para um
negócio jurídico ter validade, é necessário a observância de alguns requisitos, quais sejam: agente

2022

Av. Fernando Gomes Oliveira, s/nº - CEP: 45.600-000 – Itabuna –Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VGOZAIYVJA/TVKPWPBNERG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
7 - Ano - Nº 1687

Itabuna

FASI

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À
SAÚDE DE ITABUNA

capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e, forma prescrita ou não defesa em
lei.
Com a transformação digital e o surgimento reiterado do comércio eletrônico,
surge a necessidade de uma norma que dê garantia e confiabilidade às relações jurídicas
pactuadas no meio virtual, possibilitando segurança na relação entre empresas, fornecedores e
clientes.
No Brasil, a assinatura eletrônica e digital é regulamentada pela Medida
Provisória n° 2.200-2/2001, de 24 de agosto de 2001, que dá garantia jurídica aos documentos
eletrônicos, atualmente válida, pois não incide na regra da Emenda Constitucional n° 32/2001,
publicada em 11 de setembro de 2019.
Em 24 de setembro de 2020 entrou em vigor a Lei 14.063/2020 que amplia o rol de
documentos publicos que poderão ser validados digitalmente, por meio de assinatura eletrônica, sem perder o
valor legal da assinatura feita pessoalmente com papel e caneta.
O artigo 3º e 4º da lei em comento preconizam que :
Art. 2º Este Capítulo estabelece regras e procedimentos sobre o uso de
assinaturas eletrônicas no âmbito da:

I - interação interna dos órgãos e entidades da administração direta,
autárquica e fundacional dos Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos dos entes
federativos;
II - interação entre pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito
privado e os entes públicos de que trata o inciso I do caput deste artigo;
III - interação entre os entes públicos de que trata o inciso I do caput
deste artigo.

Parágrafo único. O disposto neste Capítulo não se aplica:

I - aos processos judiciais;

II - à interação:

a) entre pessoas naturais ou entre pessoas jurídicas de direito privado;
b) na qual seja permitido o anonimato;
c) na qual seja dispensada a identificação do particular;

III - aos sistemas de ouvidoria de entes públicos;

IV - aos programas de assistência a vítimas e a testemunhas
ameaçadas;
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V - às outras hipóteses nas quais deva ser dada garantia de
preservação de sigilo da identidade do particular na atuação perante o ente público.

Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se:
I - autenticação: o processo eletrônico que permite a identificação
eletrônica de uma pessoa natural ou jurídica;
II - assinatura eletrônica: os dados em formato eletrônico que se ligam
ou estão logicamente associados a outros dados em formato eletrônico e que são utilizados pelo
signatário para assinar, observados os níveis de assinaturas apropriados para os atos previstos
nesta Lei;
III - certificado digital: atestado eletrônico que associa os dados de
validação da assinatura eletrônica a uma pessoa natural ou jurídica;
IV - certificado digital ICP-Brasil: certificado digital emitido por uma
Autoridade Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil), na forma da legislação vigente.

Assim, tem-se que assinatura digital/eletrônica é perfeitamente cabível em contratos o
tornando válido perante a lei.
A Recorrida apresentou Contrato de Prestação de Serviços de Destinação Final de
Resíduos nº 3037/2021 com assinatura eletrônica de 08 sócios, incluindo o Sr. Oscar Marinho que assina
como Testemunha- Contratante. Em consulta ao site da assinatura eletrônica verificou-se que as assinaturas
encontram-se válidas conforme anexo abaixo.
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Portanto, atesta-se, que o contrato entre a Hera Ambiental e Recorrida é valido devendo
esse questionamento ser afastado.
No que tange a segunda alegação da Recorrente de que a Recorrida não cumpriu a
exigência do item 11.1.3 de apresentar vinculo contratual dos motoristas está nao merecer prosperar, tendo em
vista que o edital deixa claro que a apresentação do vinculo trabalhista se limita ao responsável técnico, não
podendo esta Fundação dar uma interpretação diversa do que consta no documento editalício.
11.1.3 A Qualificação Técnica será comprovada da seguinte forma:
k) Indicação de profissional legalmente habilitado, como RESPONSAVEL TÉCNICO pelos
serviços objeto da licitação, e comprovação de seu vinculo contratual com a licitante até a
data de abertura da licitação, devendo ainda ser o responsável pela direção dos serviços
licitados, com declaração expressa de que o mesmo aceita a indicação para a direção dos
serviços e demonstrar que é detentor de atestado de responsabilidade técnica em
execução de serviços com características e quantitativos iguais ou superiores ao objeto
desta licitação fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s)
do(s) CAT(s) emitido(s) pelo CREA;
Obs.: A comprovação de que o profissional de nível superior acima referido pertence ao
quadro permanente da empresa e/ou têm vinculo contratual, deverá ser feita através de
uma das seguintes formas:

2022

Av. Fernando Gomes Oliveira, s/nº - CEP: 45.600-000 – Itabuna –Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VGOZAIYVJA/TVKPWPBNERG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
10 - Ano - Nº 1687

Itabuna

FASI

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À
SAÚDE DE ITABUNA

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

-Carteira de Trabalho;
-Contrato de Trabalho;
-Contrato Social para Sócios da empresa.

Conclui-se, portanto, que o edital deixa claro que a comprovação do vínculo trabalhista se
limita ao profissional de nível superior e não aos motorista como alega erroneamente a empresa Recorrente
e nesse sentido a empresa Recorrida cumpriu com tal exigencia ao apresentar o vinculo trabalhista com as
Responsáveis técnicas, a saber, Sra. Elma José Correia de Sena e Sra. Marilia Seabra Martins Santos,
conforme se extrai dos anexos abaixo.
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Assim, resta afastado tal alegação trazida aos autos.

V-

DO RECURSO

14.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 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,
querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.

Desta forma deve-se dar continuidade ao certame, sendo certo de que está
agindo de acordo com os princípios, normas, jurisprudências e doutrinas que norteiam as licitações
públicas. Portanto, o certame segue fiel ao espírito da lei que consiste em não frustrar a competição,
atuando a administração na defesa de uma contratação vantajosa para o poder público.

2022

Av. Fernando Gomes Oliveira, s/nº - CEP: 45.600-000 – Itabuna –Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VGOZAIYVJA/TVKPWPBNERG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
14 - Ano - Nº 1687

Itabuna

FASI

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À
SAÚDE DE ITABUNA

VI-

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

DA DECISÃO

Em face do acima exposto, em estreita observância aos princípios da licitação, conheço o
presente Recurso Administrativo interposto, tendo em vista a sua tempestividade para o mérito, NEGANDOLHE PROVIMENTO do recurso interposto.

Itabuna, 03 de junho de 2022
Sarah Bandeira Thame Daniel
Pregoeira Oficial
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