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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

IMPUGNANTE: APAQ CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA.  

PREGÃO Nº. 073/2021 (SESSÃO PÚBLICA ONLINE) 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SESI Nº. 042/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SENAI Nº. 039/2021 

 

OBJETO: Registro de Preços destinado à contratação de empresa especializada em 

locação de caçambas para remoção de entulho, lixo e metralha, com o objetivo de atender 

as necessidades das unidades do SESI/SENAI - Departamento Regional da Paraíba, 

localizadas no município de Campina Grande - PB, conforme descrito no Anexo I, parte 

integrante do Edital. 

  
I. DO RELATÓRIO. 

 
A Empresa informa que que tem interesse em participar da licitação, conforme 

consta condições do Termo de Referência anexo ao edital, entretanto, ao verificar o anexo 

II – Condições do certame, no item 4. Requisitos Complementares para habilitação do 

serviço solicitado, conforme descrito: 

4. Requisitos complementares para habilitação 

c) Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia - CREA, da empresa licitante, na 

atividade compatível com os trabalhos a serem executados; 

d) Certidão de registro do responsável técnico junto ao CREA; 

e) Declaração firmada pelo profissional técnico, atestando a 

concordância da inclusão de seu nome como responsável técnico 

pelo objeto da licitação; 

f) Comprovação de que o responsável técnico integra o quadro 

permanente da proponente, por meio da apresentação de cópia da 

CTPS (Carteira de Trabalho), e/ou por meio de contrato de 

prestação de serviços, cuja responsabilidade esteja expressa no 

mesmo, até a data da recepção dos envelopes, ou pelo contrato 

social, quando se tratar de sócio cotista ou diretor da empresa. 
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4.1 A não apresentação dos requisitos complementares da 

habilitação inabilitará o Licitante. 

Observa que, os itens (c, d, e, f) estão sendo comparados aos serviços de 

engenharia, quando não o é. Desta forma, alerta que por este motivo a presente licitação, 

pode ser deserta novamente, por exigir documentos que não correspondem a necessidade 

do serviço a ser realizado. 

Informou ainda que, a empresa possui larga experiência no mercado de atuação e 

possui as exigências necessárias de licenças ambientais e sanitárias dos órgãos 

competentes de seu estado – PB para a execução da atividade. 

Nesses termos requereu que a impugnação fosse julgada procedente, com efeito 

de serem retiradas as exigências complementares citadas, no anexo II quando exigem 

CREA (item 4 – letras c, d, e, f), requerendo, ainda, a republicação do Edital, excluindo as 

exigências aqui pleiteadas, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme estatuto 

do SESI/SENAI. 

Ademais, verifica-se, em juízo de admissibilidade, que a impugnação atende as 

exigências do Item 8 do Edital de Licitação, uma vez que o requerimento fora 

encaminhado tempestivamente no dia 25 de agosto de 2021, via e-mail institucional 

disponibilizado pela Comissão de Licitação do SESI/SENAI/DR/PB, sendo o pedido 

corretamente endereçado a Pregoeira das Entidades licitantes. 

É, em epítome, o que basta à guisa de relatório.  

Vistos os autos discutidos e examinados, passamos a DECIDIR. 

 
II. DOS FUDAMENTOS.  

Ab initio, é de bom alvitre destacar que licitação é o procedimento  

administrativo formal em que o Sistema da indústria, aplicando regramento próprio 

convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas 

interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. 

 O procedimento licitatório visa garantir não apenas a seleção da proposta mais  

vantajosa para a entidade, mas sim, assegurar o princípio constitucional da  

isonomia entre os potenciais prestadores do serviço ou fornecedores do objeto  

pretendido pelo Sistema S. 

Assim, com escopo acima delineado, passa-se a análise das razões  

apresentadas pela impugnante em face do Edital enumerado em epígrafe.  

No caso em análise, o objeto do Edital de Pregão Nº. 073/2021 é a contratação 

de empresa especializada em locação de caçambas para remoção e destinação 

de resíduos sólidos (entulho, metralha) e lixo. Neste sentido foram solicitados 
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todos os documentos necessários para comprovar a capacidade legal de executar 

as atividades. 

A Lei Federal n.º 5.194/66 e a Resolução n.º 1.121/2019 do Confea, disciplina que 

o registro no Crea é obrigatório a toda pessoa jurídica que se constitua para prestar ou 

executar serviços e/ou obras ou que exerça qualquer atividade ligada ao exercício 

profissional da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia, Meteorologia e outras áreas 

tecnológicas fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea. 

O gerenciamento de resíduos sólidos, conforme definição da própria Lei, é o 

conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal 

de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos, exigidos na forma desta Lei.  

Observa-se que a Lei estabelece ações que estão diretamente relacionadas com a 

área de competência dos profissionais do Sistema Confea/Crea. 

Nesta mesma esteira, observamos, conforme tabela de atividades do cnae que 

necessitam de registro no CREA Link: https://creaweb2.crea-

pr.org.br/creaweb.formulario/documentos/CNAEv4.pdf. 

 

 

 

Neste sentido, não merece reparo o item 4 – letras c, d, e, f do anexo II do Edital 

de Licitação para suprimir exigência do registro no CREA, tendo em vista que, conforme 

supramencionado, a legislação obriga que as empresas que prestam o referido serviço 

tenham registro no conselho. 

 

 

 

https://creaweb2.crea-pr.org.br/creaweb.formulario/documentos/CNAEv4.pdf
https://creaweb2.crea-pr.org.br/creaweb.formulario/documentos/CNAEv4.pdf
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III. DECISÃO. 

 
Ex positis, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido no requerimento 

encaminhado pela empresa APAQ CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM GESTÃO 

PÚBLICA, mantendo IN TOTUM o disposto no edital. 

 

É a decisão. 

Publique-se. 

 

 Campina Grande, em 27 de agosto de 2021. 

 

 

ARIANA ALMEIDA GONZAGA 
Presidente da Comissão de Licitação do SESI/SENAI/DR/PB 

 


