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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/2020 – SENAI/DR/PB. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 067/2020 – SENAI/DR/PB. 

 

 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 
 

OBJETO: Registro de preços destinado à contratação de empresa para prestação de 

serviços de consultoria ambiental em gerenciamento de resíduos perigosos, destinada 

ao Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco, Unidade do SENAI/DR-

PB. 

 

EDITAL DE CONSULTORIA AMBIENTAL. AUSÊNCIA 
DE CRITÉRIOS OBJETIVOS QUANTO AO SERVIÇO 
DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 
DISCREPÂNCIA NAS PROPOSTAS APRESENTADAS 
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. 
DECISÃO PELO CANCELAMENTO DO PREGÃO Nº 
062/2020 DO SENAI/DR/PB NOS TERMOS DO ART. 40 
DO RLC. 
 
 
 

I. DA SINÓPSE FÁTICA PROCESSUAL. 

 

Em breve síntese do caderno processual concernente ao Pregão Presencial Nº. 

062/2020 do SENAI/DR/PB, depreende-se que se trata de procedimento administrativo 

para contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria ambiental em 

gerenciamento de resíduos perigosos. 

Desse modo, a sessão pública fora realizada no dia 14 de dezembro de 2020, 

comparecendo as empresas EMPATECH – ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE 

LTDA EPP, OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME, PW2 

ENGENHARIA LTDA e SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, sendo a empresa 

EMPATECH – ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA EPP declarada vencedora 

do certame licitatório. 

Ato contínuo, a empresa SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA interpôs 

recurso, alegando que o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa 

EMPATECH – ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA EPP não atende as 

exigências editalícias, ante a inexistência de demonstração de capacidade para 

executar todas as fases do serviço. 
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Ocorre que, após análise técnica e jurídica do processo, verificou-se a existência 

de vício insanável no termo de referência que prejudica a homologação do certame 

licitatório em verte, notadamente no tocante a inexistência de critérios quantitativos 

quanto a remoção de resíduos sólidos, tornando-se prejudicada a elaboração a oferta 

de preços pelas empresas proponentes, culminando em discrepâncias nas propostas 

no ato da sessão de licitação.  

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

     Vistos os autos discutidos e examinados, passamos a DECIDIR. 

 

II. DA DECISÃO. 

 

Compulsando os autos do processo administrativo, verifica-se que o Edital do 

Pregão nº 062/2020 do SENAI/DR/PB prevê no Item 3 (Descrição dos Serviços) do 

Termo de Referência o serviço de destinação de resíduos sólidos localizados na 

unidade do SENAI. 

Todavia, percebe-se que o termo de referência não prevê critérios objetivos 

concernentes aos quantitativos quanto à remoção de resíduos sólidos, o que prejudicou 

sobremaneira a apresentação de propostas, culminando na voluptuosa discrepância 

entre os valores das propostas ofertadas pelas empresas proponentes à Comissão de 

Licitação. 

Dito isto, o Regulamente de Licitações e Contratos do SENAI prevê em seu 

artigo 2º o princípio do julgamento de objetivo, vejamos: 

 

Art. 2º A licitação destina-se a selecionar a proposta mais 
vantajosa para o SESI e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos, 

inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo. 
(Grifo Nosso) 
 

Com efeito, depreende-se que o termo de referência não observou o princípio 

do julgamento objetivo, não estabelecendo de forma clara e precisa os respectivos 

quantitativos inerentes a remoção de resíduos, configurando-se como vício insanável 

passível de nulidade do certame.  

http://www.sesipb.org.br/


 

 

FIEP 
Federação 
das Indústrias 
do Estado 
da Paraíba 

Edifício Agostinho Velloso da Silveira 
Av. Manoel Guimarães, 195 - 4º Andar - José Pinheiro 
Caixa Postal:661  CEP:58 100-440 - Campina Grande PB  
Telefone 0**-83-2101-5482  - Fax: 0**-83-2101  5354 
WEB: wwwfiepb.org.br - e-mail:licitacao@fiepb.org.br 

 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional  
de Aprendizagem 
Industrial 

I E L 
Instituto 
Euvaldo 
Lodi              

 

Acerca do tema, vejamos o entendimento do doutrinador Diógenes 

Gasparini (2012, p. 546), in verbis: 

 
Os interessados na licitação devem saber como serão 
julgadas as propostas. Logo, os critérios devem estar 
claramente estipulados no instrumento convocatório, sob 
pena de nulidade. 
 

A propósito, vejamos o entendimento do Tribunal de Contas da União, ipsis 

litteris: 

DECISÃO: IMPUGNAÇÃO EDITAL 24/2015-Preliminarmente, 
faz-se necessário registrar alguns comentários sobre critérios 
objetivos de julgamento de propostas de prelos nos certames 
licitatórios. A atividade licitatória é norteada por princípios 
que direcionam os processos para que os mesmos sejam 
executados de forma mais justa. A seguir são elencados os 
princípios aplicados às licitações, como as compras e 
serviços, de acordo com a Lei 8.666/93....Destacamos o 
PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO, pois o mesmo 
entende-se aquele baseado em critérios e parâmetros 
concretos, precisos, previamente estipulados no instrumento 
convocatório, que afastem quaisquer subjetivismos quando 
da análise da documentação, significa que o administrador 
deve observar critérios definidos no ato convocatório para o 
julgamento das propostas. Afasta a possibilidade de o 
julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não 
previstos no ato convocatório, mesmo que em benefício da 
própria Administração. A preservação do julgamento objetivo, 
portanto, demanda a existência de cláusula clara e precisa 
quanto ao conteúdo dos atestados a serem apresentados, à 
luz do efetivamente necessário à avaliação da qualificação 
técnica do licitante para bem executar o objeto licitado. Nesse 
sentido, enaltecemos fundamentações jurídicas, legislação de 
regência e doutrina plausíveis que poderão ser aplicadas ao 
caso em tela, senão vejamos: Lei 8.666/93 ´Art.3º ." Art. 44. § 
1o Art. 45. Art. 46. ACÓRDÃO TCU Nº 2909/2012 

 

Acórdão 1553/2008 Plenário – Indique de forma precisa, 
suficiente e clara o objeto da licitação e os respectivos 
quantitativos, nos certames licitatórios que venha a realizar, 
especialmente na modalidade do pregão, consoante o 
disposto no art. 40 da Lei nº 8.666, 1993, c/c os arts. 3º, inciso 
II, da Lei nº 10.520/2002, e 9º, inciso I, do Decreto nº 
5.450/2005. 
 

In casu, em razão da inexistência de critérios objetivos quanto ao quantitativo 

do serviço de remoção de resíduos sólidos, assim como a notória discrepância entre os 

valores das propostas apresentadas pelas empresas participantes, o que denota o erro 

procedimento insanável na fase interna da licitação, torna-se imprescindível o 

cancelamento do certame em curso.   
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Nesta senda, o art. 40 do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SESI/SENAI prevê a hipótese de cancelamento do certame antes da assinatura do 

instrumento contratual, desde que devidamente justificado e assegurado à 

possibilidade no Edital: 

Art. 40. Os instrumentos convocatórios deverão assegurar ao 
SESI/SENAI o direito de cancelar a licitação, antes de 
assinado o contrato, desde que justificado. 

 

Nesse diapasão, a alínea “b” do item 18.4 do Edital do Pregão Nº 062/2020 do 

SENAI assegura o direito de cancelar o certame licitatório antes da assinatura do 

instrumento contratual, através de realização de juízo de oportunidade e conveniência 

devidamente justificado no processo administrativo. 

Logo, torna-se justificável o cancelamento da licitação em razão do vício 

insanável passível de declaração de nulidade de todo o processo administrativo, 

concernente a ausência de critérios precisos, suficientes e claros quanto aos 

quantitativos relativos a descrição dos serviços de remoção de resíduos sólidos. 

Por fim, em razão do cancelamento do certame licitatório, torna-se prejudicada 

a análise de admissibilidade e mérito do recurso administrativo interposto pela empresa   

EMPATECH – ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA EPP. 

 

III. CONCLUSÃO.  

 

Ante o exposto, por tudo que consta no caderno processual, DECIDO pelo 

cancelamento do Pregão Presencial Nº 062/2020 do SENAI, nos termos do art. 40 do 

Regulamento de Licitações e Contratos. 

 

Campina Grande/PB, em 21 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

EULER DE SOUSA SALES 
Diretor Regional do SENAI/PB 

 

 

http://www.sesipb.org.br/

