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À ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO DO SENAI - PARAÍBA 

 
 
 
 

Referente ao Pregão Eletrônico n° 062/2020 

SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de Direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.575.881/0001-18, com sede à Av. Cabo Branco, 
4576, Cabo Branco, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58.045-010, Paraíba, vem à 
presença de Vossa Senhoria, apresentar... 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
... contra decisão de declarar habilitada a EMPATECH – ENGENHARIA PARA O 
MEIO AMBIENTE LTDA, parte já devidamente qualificada o que faz 
tempestivamente, com fulcro nas legislações pertinentes à espécie, fatos e 
fundamentos jurídicos delineados a seguir. 
 
DOS FATOS E FUNDAMENTOS 
 

O presente recurso se refere ao Pregão Eletrônico nº 062/2020, do tipo menor 
preço, aberta pelo SENAI PARAÍBA, tendo como objeto a “Contratação de empresa 
especializada 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”  

 
Acontece que analisando a ata da sessão pública e a documentação de 

habilitação da empresa cujo lance foi o vencedor do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
062/2020 observa-se que a mesma não apresentou atestado de capacidade técnica 
que demonstre capacidade para executar TODAS as fases do serviço a ser 
contratado, além de em seu contrato social sequer mencionar dentre as suas 
atividades econômicas a de realizar a coleta, transporte, tratamento e destinação 
final de resíduos perigosos, atividade que requer licenciamento e uma total expertise 
para sua execução, já que qualquer falha pode causar grave dano ao meio ambiente. 
Vejamos: 
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Importante mencionar que a empresa vencedora possui conhecimento técnico 
para realizar algumas das etapas do serviço a ser contratado, mas não demonstrou 
possuir qualquer experiência na fase mais importante que seria a destinação 
adequada dos resíduos, e que qualquer dano ambiental que venha a ser causado, o 
SENAI é solidariamente responsável conforme prevê a legislação ambiental vigente. 

Joel de Menezes Niebuhr descreve que a “ao avaliar a qualificação técnica dos 
licitantes, pretende aferir se eles dispõem dos conhecimentos, da experiência e do 
aparato operacional suficiente para satisfazer o contrato.”  

Assim não resta nenhuma dúvida que se faz necessário a demonstração da 
capacidade técnica da EMPATECH na execução da parte mais delicada e complexa 
do objeto a ser contratado, uma vez que pelos documentos juntados não foi possível 
atestar a capacidade para executar a atividade de destinação ambientalmente 
adequada dos resíduos a serem coletados.  

 
PEDIDOS 
 

Assim requer que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de 
reconsiderar a decisão que habilitou a empresa EMPATECH – ENGENHARIA PARA 
O MEIO AMBIENTE LTDA para o certame licitatório, julgando-a inabilitada por não 
apresentar toda a documentação necessária solicitada no instrumento convocatório. 

 
Nestes termos, pede deferimento. 
João Pessoa, 16 de dezembro de 2020. 
 

 
 
 

EDUARDO LAVIERI 
SIM Gestão Ambiental Serviços LTDA 
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