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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões
RECURSO :
À UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
ILMA. SR. PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23076.027894/2018-34

A empresa CONTROL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA. ,pessoa jurídica de direito
privado devidamente inscrita inscrita no CNPJ sob o nº 12.403.105/0001-70 e inscrição estadual nº 0827778-88
estabelecido(a) na cidade de Rua Adalberto coimbrã, jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes-PE, Estado de
Pernambuco, na Jaboatão dos Guararapes, bairro : Jordão CEP 54.315-110., por seu representante legal infraassinado com comprovantes de poderes em anexo (DOC. 01), vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria,
com fulcro no art. 4º, inciso XVIII, da Lei n.º 10.520/02, bem como no item 11 do Instrumento convocatório,
interpor, tempestivamente, RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão dessa digna Comissão, que inabilitou a
Recorrente e declarou extinto o processo, pelos fatos e fundamentos à seguir expostos:
1. DOS FATOS:
No dia 27 de Março de participou da sessão pública de lances no pregão eletrônico realizado pelo Universidade
Federal do Estado de Pernambuco, através do portal de compras eletrônico do Comprasnet, com o objetivo de
contratar empresa especializada para prestação de serviços, de forma contínua, de fornecimento de agua potável
através de caminhão-pipa, a serem executados nas diversas unidades no âmbito do Estado.
Após a fase de lances, a empresa que ora recorre ficou classificada em 1º lugar, com a oferta do valor global anual
de R$ 40.800 ( quarenta mil e oitocentos reais).

Dando seguimento ao processo licitatório, a CPL convocou a 1ª colocada para apresentar sua proposta e
documentos de habilitação, e dias após a desclassificou. Assim, convocou a empresa AGUA EXPRESS para
apresentar sua proposta de preço e documentos de habilitação.
Ocorre que, durante uma análise feita ao processo, a Recorrente verificou que o Pregoeiro cometeu um equívoco ao
desclassifica-la com base no item 9.11.1.2:
“Certificado de Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Química, dentro do prazo de validade
(original ou cópia autenticada).”
Art. 2º Esta Resolução abrange:
I- empresas que prestem serviços de abastecimento de água potável para consumo humano em áreas de portos,
aeroportos, passagens de fronteira; e
II- empresas que prestem serviços de abastecimento de água potável para consumo humano de bordo de veículos
rodoviários coletivos de passageiros, aeronaves e embarcações.
Parágrafo único. As empresas prestadoras de serviço mediante contrato de terceirização também ficam sujeitas ao
cumprimento desta Resolução, sem prejuízo da responsabilidade das empresas contratantes. (grifo nosso)
IX- responsável técnico: pessoa que detém conhecimentos em determinada área profissional, que, possua Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) específica para a atividade que se propõe, estando legalmente habilitado, com
inscrição ativa junto ao conselho de classe, responde tecnicamente pela qualidade dos serviços prestados pela
empresa;
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
PORTARIA N.º 518, DE 25 DE MARÇO DE 2004.
Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras
providências.
CAPÍTULO VI
DAS EXIGÊNCIAS APLICÁVEIS AOS SISTEMAS E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Art. 21. O sistema de abastecimento de água deve contar com responsável técnico,
profissionalmente habilitado.

PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011
Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu
padrão de potabilidade.
CAPÍTULO IV
DAS EXIGÊNCIAS APLICÁVEIS AOS SISTEMAS E SOLUÇÕES
ALTERNATIVAS COLETIVAS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
Art. 23. Os sistemas e as soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano devem
contar com responsável técnico habilitado.
Todas os dispositivos legais supracitados tem em comum o entendimento que; o responsável tecnico pelo serviço de
abastecimento de agua potável não precisa ter seu registro exclusivo do Conselho Regional de Química, mas sim
deve ser habilitado e registrados em entidades ou/e órgãos de competências compatíveis com o serviço, que em
nosso caso é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2. DAS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO:
Com a devida vênia, a Recorrente agiu acertadamente ao não encaminhar o documento exigido no item 9.11.1.2
uma vez que a legislação vigente sobre o tema não especifica a necessidade de profissional registrado no conselho
regional de química, já que para adquirir as autorizações como ANVISA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA entre outros não é
necessário o registro do profissional no conselho regional de Química, destacamos:
Art. 2º Esta Resolução abrange:
I- empresas que prestem serviços de abastecimento de água potável para consumo humano em áreas de portos,
aeroportos, passagens de fronteira; e
II- empresas que prestem serviços de abastecimento de água potável para consumo humano de bordo de veículos
rodoviários coletivos de passageiros, aeronaves e embarcações.
Parágrafo único. As empresas prestadoras de serviço mediante contrato de terceirização também ficam sujeitas ao
cumprimento desta Resolução, sem prejuízo da responsabilidade das empresas contratantes. (grifo nosso)
IX- responsável técnico: pessoa que detém conhecimentos em determinada área profissional, que, possua Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) específica para a atividade que se propõe, estando legalmente habilitado, com
inscrição ativa junto ao conselho de classe, responde tecnicamente pela qualidade dos serviços prestados pela
empresa;
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Art. 21. O sistema de abastecimento de água deve contar com responsável técnico,
profissionalmente habilitado.

PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011
Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu
padrão de potabilidade.
CAPÍTULO IV
DAS EXIGÊNCIAS APLICÁVEIS AOS SISTEMAS E SOLUÇÕES
ALTERNATIVAS COLETIVAS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
Art. 23. Os sistemas e as soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano devem
contar com responsável técnico habilitado.
Todas os dispositivos legais supracitados tem em comum o entendimento que; o responsável tecnico pelo serviço de
abastecimento de agua potável não precisa ter seu registro exclusivo do Conselho Regional de Química, mas sim
deve ser habilitado e registrados em entidades ou/e órgãos de competências compatíveis com o serviço, que em
nosso caso é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Portanto, não há dúvidas de que a Excelentíssimo Pregoeiro equivocou-se, e que em atendimento ao princípio da
administração Pública,
Primeiro, conforme já fora explanado, porque a recorrente atende às disposições da Lei.
Além da legalidade da recorrente para presta o serviço, a decisão errônea apontada ainda fere gravemente o
princípio da razoabilidade, visto que para os órgão de fiscalização e controle do serviço que é objeto dessa licitação
a empresa atua na legalidade e é habilitada a presta o serviço.
Diante de todo o exposto, resta claro que a decisão atacada deve ser revista, para que seja feita a habilitação da
recorrente ao serviço objeto da licitação.
3. DO PEDIDO:
Ex positis, vem à empresa Recorrente requerer o que segue:
a. O recebimento do presente recurso administrativo nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do § 2°, do
art. 109, da Lei n° 8.666/93, para que o mesmo seja julgado PROVIDO, com efeito para que o Pregoeiro reforme a
decisão que desclassificou a empresa CONTROL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA,
retornando o processo licitatório à fase de aceitação e habilitação.
b. Caso esta Comissão de Licitação na acolha as razões ora expostas, o que admite apenas pelo dever de
argumentar, faça o recurso subir à autoridade superior competente, para julgamento e PROVIMENTO do presente
recurso, nos termos requeridos acima.

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.
Recife, 11 de Maio de 2020.
Fechar
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