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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

PROCESSO: 01.029.328/21-50 

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 007/2021 

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços na área social, capacitada para a 
implementação das ações e atividades do projeto de trabalho social – PTS nas unidades de 
recebimento de pequenos volumes de resíduos da construção civil e resíduos volumosos – 
URPV’s, no âmbito da reestruturação da coleta seletiva de resíduos de construção civil e 
volumosos, conforme detalhamento e especificações contidas no anexo I do edital - termo de 
referência e em seus apêndices, em especial o documento “Orientações Técnicas” – Apêndice I. 

ASSUNTO: Recurso Administrativo 

RECORRENTE: GRADUX BRASIL EIRELI EPP. 

I – DO RELATÓRIO 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa GRADUX BRASIL EIRELI EPP em 
face do julgamento que a inabilitou no lote 01 (único) do Pregão Eletrônico n° 007/2021. 

A recorrente manifestou a intenção de recorrer no dia 06/10/2021 e apresentou as razões recursais 
também no dia 06/10/2021. 

Em 14/10/2021, o licitante SCIENTIA VITAE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL 
EIRELI – ME apresentou as contrarrazões, que passam a ser analisadas juntamente ao Recurso 
interposto. 

II – DA ADMISSIBILIDADE  

Recurso Administrativo e Contrarrazões aviados a tempo e modo, propostos nos termos do edital e 
da legislação aplicável. 

III – DAS RAZÕES DE RECURSAIS E DAS CONTRARRAZÕES  

Em apertada síntese, a Recorrente alega que sua inabilitação foi equivocada e que apresentou sua 
assistente social como responsável técnica e que a mesma, além de ser registrada no CRESS/BA, 
possui vasta experiência em Trabalho Técnico Social e que sua experiência foi comprovada por 
meio de documentos apresentados que informam que a mencionada responsável técnica exerceu 
função de ASSISTENTE SOCIAL.  

Diante do exposto, a Recorrente requer sua habilitação e que, caso a decisão de sua inabilitação 
não seja reconsiderada, requer-se, subsidiariamente, que o presente recurso administrativo seja 
encaminhado à análise da autoridade competente. 

Em sede de contrarrazões, a empresa SCIENTIA VITAE CONSULTORIA E ASSESSORIA 
AMBIENTAL EIRELI – ME afirma que a inabilitação da Recorrente está correta e deve ser 
mantida, tendo em vista que: 1) “a empresa GRADUX BRASIL EIRELI EPP NÃO apresentou a 
Proposta Inicial no conforme modelo do Anexo II do Edital PE 007/2021. Descumpriu o item 10 
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do Edital.” e 2) “para o cumprimento do item 14. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO, a 
empresa GRADUX BRASIL EIRELI EPP NÃO cumpriu a exigência do Edital e de seu Termo de 
Referência para comprovar a formação profissional do responsável técnico indicado em 
quaisquer das graduações indicadas no item 14.1.3 B. Apresentou apenas os 
atestados/declarações de participação nos serviços sem apresentar o diploma que comprova a 
formação/graduação do responsável técnico indicado.” 

IV – DO MÉRITO 

Importante destacar que quaisquer julgados desta administração estão embasados nos princípios 
insculpidos no art. 3º, da Lei nº 8.666/93, conforme segue: 

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. (Grifo 
nosso). 

Destaca-se que tal disposição é corroborada pelo Disposto no art. 5º, do Decreto nº 10.024/2019: 

Art. 2º. O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade 
administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da 
proporcionalidade e aos que lhe são correlatos. 

Realizada consulta junto à Gerência de Educação para a Limpeza Urbana (GEELU/SLU), gerência 
demandante do certame in situ e responsável pela análise e reprovação dos Atestados de 
Capacidade Técnico-profissional apresentados, esta exarou o seguinte Parecer (documento 
constante nos autos): 

“1. A alínea B, do subitem 14.1.3, do edital 007/2021, apresenta a seguinte redação: 

“14.1.3. Qualificação Técnica: 

B) Atestados de Capacidade Técnico-profissional, emitidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, devidamente registrados na entidade profissional 
competente, quando houver, de que o profissional comprovadamente integrante do 
quadro permanente da LICITANTE, com formação em Ciências Socioambientais ou 
Geografia ou Artes Visuais ou Artes Cênicas ou Pedagogia ou Ciências Sociais / 
Sociologia e devidamente registrado na entidade profissional competente, quando a 
entidade disponibilizar o serviço, executou, na qualidade de responsável técnico, ou 
coordenador, ou supervisor, serviços compatíveis com o objeto licitado.” 

O edital é taxativo em exigir que o profissional integrante do quadro permanente da 

licitante tenha formação em Ciências Socioambientais ou Geografia ou Artes Visuais ou 
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Artes Cênicas ou Pedagogia ou Ciências Sociais / Sociologia e que comprove ter 
experiência na execução de serviços compatíveis com o objeto licitado. 

2. Na documentação apresentada pela licitante ficou comprovada apenas a experiência da 
profissional Vanessa Brito da Silva na execução de Projetos de Trabalho Social. A 
formação em Serviço Social não preenche os requisitos de formação do edital. 

3. No recurso administrativo apresentado, a licitante alega que a profissional possui 
experiência na execução de Projeto de Trabalho Social (PTS), conforme trecho a seguir: 

“Como forma de comprovar a experiência, foram apresentados na qualificação 
técnica os documentos do referido profissional, os quais informam claramente que a 
Responsável Técnica exerceu a função de ASSISTENTE SOCIAL. (VIDE ANEXO)” 

4. Contudo, a formação da profissional em Serviço Social que habilitaria um 

profissional assistente social à qualificação exigida na licitação não consta entre o rol 

previsto no edital. Por essa razão, a empresa deixou de cumprir os requisitos de 

qualificação técnica exigidos no subitem 14.1.3, do edital 007/2021. 

5. Diante do exposto, conclui-se que os Atestados de Capacidade Técnica apresentados 
pela licitante não atendem às exigências do Edital, motivo para sua inabilitação no 
certame. 

Importante destacar que a natureza dos serviços contratados para a execução do referido PTS não 
possui relação com a área de Serviço Social, e sim com as formações em Ciências 
Socioambientais ou Geografia ou Artes Visuais ou Artes Cênicas ou Pedagogia ou Ciências 
Sociais / Sociologia, conforme solicitado no item 14.1.3, do edital 007/2021. 

Ao longo da peça recursal é possível constatar que a empresa interpreta as regras editalícias de 
forma equivocada, não se atentando para o rol de formações exigidas no subitem 14.1.3, alínea B, 
do edital 007/2021 que não abrange formação em Serviço Social. Ora, poderia a Recorrente ter 
impugnado o Edital no prazo, se assim quisesse, mas não o fez, ressaltando a disciplina da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, no seu art.41, §2º, que assim dispõe: 

“Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com 
as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as 
falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação 
não terá efeito de recurso”. 

Portanto, a Recorrente não impugnou oportunamente o edital, silenciando-se quanto às cláusulas 
editalícias e ainda, à luz do disposto no item 9.5 do Edital, manifestou-se, sob as penas da lei, o 
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital: 

“9.5. A inserção da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências previstas neste edital.”  
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Assim, o que se vislumbra, é que, a Recorrente traz em sua defesa, afirmações infundadas com o 
objetivo de justificar o encaminhamento de documentação de área de conhecimento não abarcada 
pelo edital, haja vista que serviço social não é uma das formações admitidas no já mencionado 
subitem 14.1.3. do Edital, sendo esta a essência de sua inabilitação. 

Pelo exposto, com respaldo na Manifestação Técnica e após reanálise de toda a documentação 
apresentada pela Recorrida, este Pregoeiro mantem o entendimento de que o julgamento que 
considerou a empresa GRADUX BRASIL EIRELI EPP inabilitada do certame foi objetivo e 
realizado em estrita conformidade com a legislação, com as exigências editalícias e com a 
jurisprudência atual, não merecendo qualquer retoque.   

Em relação ao argumento trazido pela empresa Contrarrazoante de que a empresa Recorrente não 
apresentou a Proposta Inicial conforme modelo do Anexo II do Edital PE 007/2021, 
descumprindo, assim, o item 10 do Edital; informo não acolher tal alegação em observância ao 
disposto no item 23.5 do Edital. 

“23.5. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta.” 

IV – DA CONCLUSÃO 

Este Pregoeiro, no procedimento licitatório contestado, prima pela busca da proposta mais 
vantajosa para a Administração atuando em defesa do interesse público, respeitando as 
formalidades de caráter essencial, sem submissão ao rigor formal exacerbado, mas com integral 
respeito aos princípios basilares dos procedimentos licitatórios, em especial, da legalidade, 
impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório. 

Diante dos fatos e fundamentos expostos e com fulcro no art. 17, inciso VII, do Decreto nº 
10.024/2019, CONHEÇO do recurso interposto tempestivamente pela empresa GRADUX 
BRASIL EIRELI EPP, para, no mérito, julgá-lo IMPROCEDENTE. 

Nada mais havendo a relatar, submeto à Autoridade Superior Competente, nomeada pela portaria 
7.109 de 1º de janeiro de 2017, para apreciação e decisão, tendo em vista o princípio do duplo 
grau revisional e conforme preceitua a legislação. 

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2021. 

 

Pedro Barrouin da Mata 
Pregoeiro 
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DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

PROCESSO: 01.029.328/21-50 

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 007/2021 

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços na área social, capacitada para a 
implementação das ações e atividades do projeto de trabalho social – PTS nas unidades de 
recebimento de pequenos volumes de resíduos da construção civil e resíduos volumosos – 
URPV’s, no âmbito da reestruturação da coleta seletiva de resíduos de construção civil e 
volumosos, conforme detalhamento e especificações contidas no anexo I do edital - termo de 
referência e em seus apêndices, em especial o documento “Orientações Técnicas” – Apêndice I. 

ASSUNTO: Recurso Administrativo 

RECORRENTE: GRADUX BRASIL EIRELI EPP. 
 
Acolho integralmente os fundamentos e as conclusões expostas pelo Pregoeiro, como razões de 
decidir, mantendo-se a decisão de inabilitação da empresa GRADUX BRASIL EIRELI EPP. 
 
É como Decido.  
 
DÊ-SE CIÊNCIA AOS INTERESSADOS E DIVULGUE-SE NA FORMA DO ITEM 16.7. 
DO EDITAL.  
 
Belo Horizonte, 27 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Genedempsey Bicalho Cruz 
Superintendência de Limpeza Urbana 

 


