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RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Ilustríssima Senhora Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação do SENAI – Paraíba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência: CONTRARRECURSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO EM DECORRÊNCIA DO 

RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA EM 

REFERÊNCIA AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 062/2020. 

 

 

 

  

Empatech – Engenharia para o Meio Ambiente Ltda – EPP. Pessoa 

Jurídica de Direito Privado, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda (CNPJ/MF) sob nº. 18.113.863/0001-30. Com sede estabelecida á Rua Sebastião Burity, 

64, Centro, Cuité, Estado da Paraíba, CEP 58.175-000. Neste ato representado por seu sócio-

administrador o Sr. Cayo Farias Pereira, brasileiro, casado, empresário e engenheiro, portador do 

CPF (M.F) nº. 068.577.374-44 e documento de identidade, nº 3.002.38-3 SSP/PB, domiciliado e 

residente a Rua Luiza Bezerra Mota, 666, Bloco “B”, Apartamento 204, Catolé, Campina Grande-

PB, CEP 58.410-410. Vem, respeitosamente, vem, com supedâneo na Lei 8.666/93, “data máxima 

vênia”, a augusta presença de Vossa Senhoria, apresentar. 
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I – DOS FATOS SUBJACENTES 

 

Sucede que, após a análise da documentação apresentada pela 

licitante EMPATECH – ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA EPP, aos quinze dias do 

mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, a presente empresa foi classificada na fase de lances, 

possuiu todas as documentações analisadas pela ilustre Comissão de Licitação e declarada 

HABILITADA e VENCEDORA do certame. 

 

II – AS RAZÕES DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

 

A licitante ao declarar a aceitação das condições do edital ela se 

submete a todas as exigências editalícias. Sendo assim, as condições exigidas no edital estão em 

consonância com as exigências determinadas pelo Art. 30. da Lei n  8.666 de 21 de junho de 1993. 

A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:  

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 

indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 

cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, 

quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

§ 1º  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no 

caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências 

a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu 

quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de 

nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 

detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço 

de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 
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maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências 

de quantidades mínimas ou prazos máximos; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

II - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

a) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

b) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 2º  As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas 

no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação 

dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 3º  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 

atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior. 

§ 4º  Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for 

o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público 

ou privado. 

§ 5º  É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações 

de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas 

nesta Lei, que inibam a participação na licitação. 

§ 6º  As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, 

equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o 

cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de 

relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas 

cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia. 

§ 7º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

I - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

II - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 8º  No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade 

técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja 

avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços 

e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. 

§ 9º Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta 

especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do 

objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação 

de serviços públicos essenciais. 
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§ 10º  Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação 

técnico-profissional de que trata o inciso I do § 1o deste artigo deverão participar da 

obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. (Incluído 

pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 11º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 12º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

O objeto licitado é um serviço de alta complexidade, envolvendo alta 

especialização, em conformidade com o § 9º  Entende-se por licitação de alta complexidade técnica 

aquela que envolva alta especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução 

do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços 

públicos essenciais. 

 

Sendo assim, a empresa requerente apresentou toda a documentação 

exigida em edital, sendo atestado, inclusive pela Comissão de Licitação que a empresa requerente 

foi habilitada, porém o representante da empresa SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, 

interpôs um recurso subestimando a capacidade técnica da empresa EMPATECH – ENGENHARIA 

PARA O MEIO AMBIENTE LTDA EPP, além de criar ilações sem ao menos conhecer da real 

capacidade técnica de todos os profissionais envolvidos que prestarão todos os serviços técnicos 

em consonância com a demanda requerida por esta instituição tão respeitosa e essencial para o 

desenvolvimento econômico de nosso Estado. 

 

Destaca-se que a empresa SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS 

LTDA não atentou-se sobre o objeto que originou a licitação ora questionada:  
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. . . 

 

. . . 

 

Vejamos que a licitação na modalidade PREGÃO Nº. 062/2020 

(SESSÃO PÚBLICA ONLINE), possui um objeto onde a empresa EMPATECH cumpriu plenamente 

todos os critérios técnicos e as normas exigidas do EDITAL DE PREGÃO Nº. 062/2020 e demais 

documentos que compõem o referido edital, dentre eles o Anexo I que consiste no termo de 

referência que norteou a formulação da proposta comercial, assim como norteará todas as 

atividades técnicas a serem realizadas no SENAI Centro Tecnológico do Couro e do Calçado Albano 

Franco.  

De acordo com o termo de referência o objeto é a “Adequação da 

Unidade Operacional à Legislação Ambiental vigente e desenvolvimento do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos.”; pensando em sanar todos questionamentos realizados pela 

empresa licitante SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA destaca-se que os serviços 

de maior parcela e de maior significância para esta instituição é a adequação da Unidade 

Operacional à Legislação Ambiental vigente e desenvolvimento do Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos, caso ainda não fique claro aos nobres colegas da empresa licitante vejamos 

de maneira complementar que os itens de cobertura da proposta referente aos serviços 

contemplam: - Analisar os resíduos gerados na Unidade; - Treinar a equipe da Unidade para 
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classificar, armazenar e destinar resíduos sólidos em conformidade com a legislação vigente; - 

Destinar os resíduos sólidos existentes na Unidade em conformidade com a Legislação vigente; - 

Construir o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Unidade. Sendo todos os serviços 

contemplados e que todos os profissionais da empresa possuem expertise técnica e capacidade 

técnico operacional de executarem objetivando tornar a unidade como referência para todo o 

sistema FIEP. 

Destaca-se ainda que em nenhum momento há as exigências criadas 

pela empresa SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, logo, sendo serviços 

intrínsecos e inclusos na formulação, elaboração e implantação do Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos. 

 

Assim sendo, se faz necessária apenas o cumprimento das exigências 

existentes no próprio edital e seus anexos, em combinação com o Termo de Referência do presente 

edital, anexo este disponibilizado pela Comissão de Licitação e de conhecimento de todas as 

empresas. Vale ressaltar que tal anexo foi de fundamental importância, tendo em vista que o objeto 

licitado consiste num serviço técnico especializado que a empresa EMPATECH – ENGENHARIA 

PARA O MEIO AMBIENTE LTDA EPP demonstrou ser plenamente capaz de executar, além de 

apresentar todas as documentações exigidas no referido edital e em consonância conforme já 

mencionado anteriormente e de conhecimento público o Art. 30. da Lei n  8.666 de 21 de junho de 

1993, exige “II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e 

do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 

licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos; III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu 

os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; IV - prova de atendimento 

de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. § 1º  A comprovação de aptidão referida 

no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita 

por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada 

pela Lei nº 8.883, de 1994)”.   

 

Vejamos que atrelada as exigências editalícias que estão em 

consonância com a Lei Nº 8,666 de 21/06/1993, juntamente com os documentos como Termo de 
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Referência são de fundamental importância e estes documentos compõem o certame ora 

questionado; sendo dever de cada um dos licitantes preparar suas documentações em consonância 

com o edital, não cabendo a esta Comissão de Licitação acatar apresentação de documentações 

após a etapa de habilitação, sob pena de tal atitude ser alvo de representação a órgãos de 

instâncias superiores, além de formularem as propostas comerciais e honrarem com o objeto 

licitado. 

 

Tal inobservância as cláusulas editalícias e seus anexos, como o 

Termo de Referência que fundamenta as atividades a serem executadas definem que a empresa 

deverá apresentar como comprovação de experiência em serviços compatíveis com o objeto da 

licitação, documentação esta apresentada pela presente empresa e referendada pela Ilustre 

Pregoeira e ratificadas pelos Ilustres membros da Comissão de Licitação. 

 

Assim sendo, conforme lisura e competência desta Comissão de 

Licitação solicita-se a manutenção da decisão assertiva realizada por esta Comissão de Licitação 

não sendo cabível a reformulação da decisão, visto que a empresa EMPATECH – ENGENHARIA 

PARA O MEIO AMBIENTE LTDA EPP cumpriu todas as exigências editalícias sendo reconhecida 

como verdadeiramente como a única habilitada e vencedora do certame. 

 

Nesse sentido, convém mencionar que a Lei 8.666, de 21 de junho de 

1993 reza que: 

Art. 3o  Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 
que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos 
casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos 
§§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 
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Reitera-se que após a análise da documentação apresentada a 

Comissão de Licitação deve por julgar habilitada unicamente a empresa Empatech Engenharia para 

o Meio Ambiente por atender a todas as normas editalícias. 

 

III – DO PEDIDO 

 

Ante o exposto, requer-se que seja deferido o presente contrarrecurso, 

com efeito para que sejam declaradas desclassificada a empresa SIM GESTÃO AMBIENTAL 

SERVIÇOS LTDA por não apresentar lance competitivo e ratificar o entendimento apresentado pela 

a Ilustre Pregoeira e pelos membros da Comissão de Licitação que habilitaram e declararam como 

vencedora a empresa EMPATECH – ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA EPP por 

cumprir todas as exigências além de apresentar a proposta mais vantajosa a esta referenciada 

instituição. 

 

 

Nestes Termos 

Pede e espera deferimento 

 

Cuité, 21 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Cayo Farias Pereira 
CPF: 068.577.374-44 

Engenheiro Ambiental, Civil, Clínico, Sanitarista e de Segurança do Trabalho 
Especialista em Auditoria e Perícia Ambiental 

Mestre em Engenharia Civil e Ambiental 
Sócio administrador  

Empatech Engenharia para o Meio Ambiente LTDA – EPP 
CNPJ.: 18.113.863/0001-30. 
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