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Recurso Administrativo Contra Decisão 
 
 
Excelentíssima Pregoeira da COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ / COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES. 
 
Pregão Eletrônico Nº 017/2020  
Processo Administrativo nº 20197002  
 
 

A Ambientalis Análises de Ambientes Ltda - EPP, inscrita no CNPJ n° 06.164.913/0001-
20, com sede na Rua Irmã Benwarda, n° 35, 2° Andar, Centro, Florianópolis-SC, CEP: 88.015-270, 
vem à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no art. 4°, inciso XVIII, da Lei Federal 10.520/2002, 
no art. 26, do Decreto 5.450/05, muito respeitosamente, discordar da decisão de INABILITAÇÃO 
de nossa empresa, a qual foi a  arrematante em segundo lugar desta oportunidade. 
 
I - DA TEMPESTIVIDADE 
 

Ocorre que, apesar da empresa Recorrente ter apresentado toda a documentação 
exigida no edital, a Ilma. Senhora Pregoeira entendeu por bem inabilitá-la do certame sob a 
alegação errônea de que esta não logrou êxito por não comprovar o quantitativo mínimo exigido 
de profissionais técnicos adequados e disponíveis para a realização do objeto do Pregão, bem 
como da qualificação de cada um dos membros da equipe que se responsabilizará pelos 
trabalhos contrariando dessa forma o item 10.13.2 do Edital. 
 
II - CONTEXTO 
 

A desclassificação da Recorrente no certame licitatório em questão foi precipitada, 
levando em conta a clara falta de compreensão da Ilma. Senhora Pregoeira no que se refere às 
elucidações trazidas pela empresa Ambientalis Análises de Ambientes Ltda EPP. 

Pois bem, no dia 08 de outubro de 2020, a Pregoeira solicitou a Recorrente para 
acompanhar as mensagens no chat de negociação através do portal e-licitações, tendo em vista 
que a Recorrente estava classificada em segundo lugar, e a primeira empresa arrematante foi 
inabilitada.  

Após negociação no chat, foi solicitado o encaminhamento das documentações para 
análise, bem como, a proposta com o valor devidamente atualizado. Logo após o 
encaminhamento de toda a documentação solicitada, a Recorrente foi surpreendida com a 
mensagem postada pela Pregoeira no chat: “em respeito aos Princípios da Vinculação ao 
Instrumento Convocatório, da Legalidade, julgamento objetivo e da isonomia, bem como o 
disposto no item 10.8 do Edital, art. 3º do RILC da CDC e conforme Parecer exarado pela área 
técnica da CDC, constante nos autos. Comunicamos que a empresa AMBIENTALIS ANALISES DE 
AMBIENTES LTDA EPP está INABILITADA por não comprovar o quantitativo mínimo exigido de 
profissionais técnicos adequados e disponíveis para a realização do objeto do Pregão, bem como 
da qualificação de cada um dos membros da equipe que se responsabilizará pelos trabalhos 
contrariando dessa forma o item 10.13.2 do Edital”.  

O item 10.13.2 tem a seguinte informação: “Comprovação de aptidão para 
desempenho de atividades pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto do Pregão, e indicação de instalações , aparelhamento e do pessoal técnico 
adequados e disponíveis para a realização do objeto do Pregão, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe que se responsabilizará pelos trabalhos, devendo ser 
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apresentado minimamente 01 (um engenheiro ambiental ou químico e 01 (um) químico ou 
sanitarista ou 01 (um) farmacêutico”. 

Com base no descrito acima, o Edital não informava nenhuma documentação específica 
e nem exemplos ou modelos, deixando a Recorrente livre para demonstrar sua aptidão. Sendo 
assim, a mesma encaminhou os documentos para as comprovações: 

- “Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto do Pregão, e indicação de instalações, 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto do 
Pregão”. Documentos: “2.2016-05-16- ACT – Cindacta”, “3.ACT – DATAPREV SC” e “4.ACT – 
Shopping Floripa”. Estes atestados identificam coletas mensais e nos quantitativos necessários 
e conforme o processo em questão, incluindo ainda o endereço de nosso laboratório. Com 
exceção do ACT do Shopping Floripa, que é um atestado de 2010 que, pela antiguidade, indica 
nosso endereço antigo. O próprio CNPJ indica o endereço das instalações que corrobora todos 
os outros documentos enviados. 

- “(...) bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe que se 
responsabilizará pelos trabalhos, devendo ser apresentado minimamente 01 (um engenheiro 
ambiental ou químico e 01 (um) químico ou sanitarista ou 01 (um) farmacêutico”. Documento: 
“8.CRF – Certidão de Regularidade”. Este documento é emitido pela Conselho Regional de 
Farmácia, indicando o Responsável Técnico Sr. Fabiano Dresch, cujo é sócio proprietário da 
empresa (comprovação pelo Contrato Social enviado) como responsável pelos trabalhos, além 
de indicar que a Ambientalis, no endereço ali descrito, é um estabelecimento de laboratório 
indicando a natureza dos serviços aí realizados. De acordo com a Resolução nº 572/2013, do 
CFF, que dispõe sobre a regulamentação das especialidades farmacêuticas, por linhas de 
atuação, (item IX, do Art. 2) o controle de qualidade e tratamento de água faz parte do conjunto 
de especialidades do farmacêutico. Ademais, a Resolução nº 463/07 (CFF) define que são 
atribuições do farmacêutico a análise e o controle de qualidade de águas minerais e residuárias, 
para uso e consumo humano, em todas as suas formas e padrão de potabilidade, bem como o 
controle de operação das estações de tratamento de água e esgotos domésticos e industriais, 
de piscinas, praias, balneários, hotéis, condomínios e congêneres: a) coleta de amostras; 
análises físico-químicas e microbiológicas através de metodologia específica; e emissão e 
assinatura de laudos e pareceres técnicos.  

Todas as declarações expedidas pela Recorrente, consta o nome da empresa, endereço 
completo e telefone, identificando, com exatidão a existência do laboratório e profissionais 
técnicos competentes e compatíveis com as exigências do Edital.  

Além do exposto é importante ressaltar que a Recorrente é atual fornecedora dos 
serviços de Análise da Qualidade do Ar Climatizado para esta instituição, Contrato nº 28/2020, 
processo administrativo nº 20180111, o qual assegura a com provação de pessoal habilitado e 
laboratório próprio para execução dos serviços Objeto do certame. 

Para se evitar situações como essas no curso dos procedimentos licitatórios deve-se 
interpretar a Lei e o Edital como veiculando “exigências instrumentais”, expressão muito bem 
colocada por Marçal Justen Filho. Em dizer, “o certame não se presta a verificar a habilidade 
dos envolvidos em conduzir-se do modo mais conforme ao texto da lei, mas sim, a bem da 
verdade, a verificar se o licitante cumpre os requisitos de idoneidade e se sua proposta é 
satisfatória e vantajosa para a Administração” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de 
licitações e contratos administrativos. 11. ed. São Paulo: Dialética, 2005, pg.60). Podemos 
identificar que, em face de estar rigorosamente cumprindo com a idoneidade econômica, fiscal 
e qualificação técnica, não há motivos justificáveis que torne a empresa inabilitada. 

Assim, conclui-se que o excesso de formalismo ou interpretações objetivas não se 
compadecem com o objetivo maior da licitação que é de selecionar a proposta mais vantajosa.  

 
Sobre o tema Hely Lopes Meirelles, assim se manifestou: 
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"à desconformidade ensejadora da desclassificação da proposta 
deve ser substancial e lesiva à Administração ou aos outros licitantes, 
pois um simples lapso de redação, ou uma falha inócua na 
interpretação do edital, não deve propiciar a rejeição sumária na 
oferta. Aplica-se, aqui, a regra universal do utile per inutile non 
vitiatur, que o Direito francês resumiu no pas de nullitésansgrief. 
Melhor será que se aprecie uma proposta sofrível na apresentação, 
mas vantajosa no conteúdo, do que desclassificá-la por um rigorismo 
formal e inconsentâneo com o caráter competitivo da licitação" 
('Licitação e Contrato Administrativo', 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2006, p. 157/158).   
 

Ainda acerca do formalismo elucida-se que no procedimento licitatório, como já visto 
anteriormente, não significa que se possa desclassificar propostas eivadas de simples omissões 
ou defeitos irrelevantes, já que comprovados em outros documentos anexados. 

 
O STF exarou sobre esta questão. Vejamos:  

 
“EMENTA: LICITAÇÃO: IRREGULARIDADE FORMAL NA PROPOSTA 
VENCEDORA QUE, POR SUA IRRELEVÂNCIA, NÃO GERA NULIDADE. 
(STF, ROMS nº 23.714-1/DF, 1ª T., Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU 
13.10.2000)” 
 

Dessa maneira, fica claro que a inabilitação da recorrente no presente ato licitatório 
ocorreu de forma errônea pois a Recorrente apresentou todas as informações que julgou 
relevantes e comprobatórias para execução do Objeto deste processo.  
 
 
III - REQUERIMENTOS:  
 

Diante do exposto, pelas considerações aqui mencionadas no presente recurso, 
REQUER, seja dado provimento para que seja reconsiderada a decisão tomada pela Ilma. 
Senhora Pregoeira de inabilitar a empresa AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA, 
prejudicada sem razão consistente, tornando-a HABILITADA e declarada vencedora do certame.  

 
 

Termos em que, 
Pede deferimento. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Wladimir Horn Hulse 

Sócio Diretor 
CPF: 609.750.089-00 / RG: 972.646 SSP-SC 
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