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JULGAMENTO DE RECURSO  

FASE DE HABILITAÇÃO - EDITAL CP 001/2018 

 

 
Processo licitatório: n˚ 5.665/2018 

Protocolo de Recurso: 13.493/2018 

Edital: CP 001/2018 

 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 

limpeza e manutenção de vias públicas, tais como: varrição, 

capina, roçada manual e mecanizada, limpeza de sarjetas, meio fio 

e canaleta, caiação de guias, desobstrução de bueiros, poda de 

árvores com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, 

recolhimento e transporte dos resíduos de capina e roçada, sem 

dedicação exclusiva de mão de obra, na forma descrita no Projeto 

Básico, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. 

 

I - RELATÓRIO 

 

  A Recorrente, SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA, insurge-se em 

Recurso Administrativo Hierárquico, em face de decisão preliminar 

da Comissão Permanente de Licitações que, analisando a 

documentação apresentada pela mesma inabilitou-a. 

 

 Preliminarmente verificou-se que a empresa teria apresentado 

atestados operacionais incompatíveis, sendo um pela inaptidão para 

execução face ausência de registro junto ao órgão competente, e 

outro, ante a ausência de serviço essencial ao objeto licitado. 

 

 Breve é o relatório, passo ao mérito. 
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II – FUNDAMENTOS 

 

 Muito embora a própria recorrente dê-se por vencida quanto 

ao primeiro Atestado de Capacidade Técnica por ela apresentado, 

pois, como ela mesma se manifesta, in verbis: “(...) apesar de não 

ser registrada ainda no CREA, a empresa executou o serviço (...)”, 

não podemos deixar de melhor fundamentar a decisão que a inabilita 

quanto a este atestado. 

 

 A Lei 5.194/1966, que regula o exercício das profissões de 

engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, em seu artigo 59, 

assim prevê 

“(...) Art. 59. As firmas, sociedades, associações, 

companhias, cooperativas e empresas em geral, que se 

organizem para executar obras ou serviços relacionados na 

forma estabelecida nesta lei, só poderão iniciar suas 

atividades depois de promoverem o competente registro nos 

Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu 

quadro técnico. (...)”(Grifo nosso) 

 

 Ora, se reconhecidamente não possuía autorização legal para 

executar o serviço, pouco importa quem foi o tomador deste, se 

privado ou público, o serviço inexiste juridicamente. 

 

 Razão pela qual, quanto ao atestado emitido pela empresa 

JAGUARENSE TRANSPORTES não será aceito.  

 

 Todavia, a Recorrente apresenta ainda um segundo Atestado de 

Capacidade Técnica, este parcial, que, em tese poderia ter o condão 

de conduzi-la ao seleto rol dos licitantes. 
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 Segundo fundamenta a Recorrente, o ato de capina, compreende 

o ato contínuo e subsequente de varrição, para remoção do material 

oriundo do serviço previamente executado. Tal afirmativa não se 

sustenta, o que veremos mais adiante. 

 

 Inicialmente ressalta-se que melhor sorte não assiste à 

Recorrente neste caso, pois, como se verá, o documento está eivado 

de vícios que impossibilitam sua aceitação. 

 

 O edital, representa um contrato entre a administração e os 

concorrentes da licitação, este, uma vez não impugnado pela parte, 

se torna lei entre aquelas, que por não impugná-lo aceitam-no como 

perfeito, justo e certo, garantindo ambas as partes que irão 

cumprir as regras do mesmo. 

 

 Ora, não pode agora a Recorrente desejar que se aceite um 

documento, cuja aceitabilidade poderia ter sido arguida através 

de mero pedido de esclarecimento. Deveria ter sanado estas dúvidas 

previamente a manifestar-se em proposta. 

 

 As demais licitantes não obraram jungir documentos cujo 

objeto licitado não estivesse presente. Afinal, o objeto licitado 

é frugal e de extrema austeridade, VARRIÇÃO, subentendendo-se que 

qualquer empresa poderia tê-lo, sendo esta a parcela de maior 

relevância, inclusive de maior valor econômica do instrumento 

convocatório. 
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 Ainda assim, nem mesmo quantitativo foi requerido, 

comprovando-se a intenção de ampliar-se o máximo possível a 

competitividade. 

 

 Contudo, se não dispunha do serviço em atestado, poderia, ou 

melhor, deveria ter requerido que este fosse objurgado do texto 

do certame. Ao não fazê-lo, prescreveu seu direito de agora 

manifestar-se para concorrer, aonde não possui a mais simples e 

relevante das qualificações. 

 

 Por mero amor ao debate, vejamos ainda o que se apontou no 

início. Em sua tese, a Recorrente diz que: 

“(...) o atestado da CAT nº 765/2018 referente ao serviço de 

“manutenção em vias públicas, de forma preventiva e 

corretiva, bem como, limpeza urbana, sendo capina manual 

inclusive limpeza e a caiação de meio fio, sarjetas em vias 

públicas”, ao apresentar na planilha de discriminação dos 

serviços, apresenta o item 1.2 com referência do DER nº 

43.336, ou seja, “capina manual inclusive limpeza”, pois bem, 

no contexto da expressão “inclusive limpeza”, está implícito 

o serviço necessário para a remoção oriunda da capina, que 

notadamente é realizada com a varrição do produto criado, 

entre o mato, gramíneas e ervas daninhas retiradas pela 

capina (...)” 

 

 Inicialmente cabe destacar que não é crível que se pense que 

alguém irá varrer mato, o que se faz neste caso é o serviço de 

“rastelamento” ou “capina” do mesmo. Logo, a varrição não é sequer 

a forma mais comum de amealhar o material oriundo da capina.  

 

Vejamos as peculiaridades atribuídas a cada um destes 

serviços pela Cartilha de Limpeza Urbana desenvolvida pelo Centro 

de Estudos e Pesquisas Urbanas (CPU) do Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal (IBAM). Destaca a referida Cartilha que a 
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Limpeza de Logradouros tem por objetivo evitar problemas 

sanitários, interferências perigosas no transito de veículos, 

inundações das ruas pelo entupimento de ralo, sendo de sua 

responsabilidade a varrição, capina, limpeza de feiras, limpeza 

de praias e limpeza de bocas-de-lobo ou caixas de ralo. Nota-se 

que o fato de estarem dispostos de forma separada cria-se a 

primeira distinção entre Capina e Varrição. De maneira um tanto 

quanto detalhada a varrição ou varredura, na sua forma manual, se 

dá com a utilização de vassourões com o intuito de reunir o chamado 

lixo público, constituído por areia, folhas, papéis, pontas de 

cigarro e outros detritos acumulados em vias públicas, utilizando-

se ainda de equipamentos auxiliares, tais como, carrinho de ferro 

com rodas de pneus, carrinho de mão convencional, etc. Ademais a 

rotina de execução dos serviços de varrição, definido por 

localidade, varia entre planos de varrição de 04 vezes por mês, 

até planos de varrição de 24 vezes por mês, o que requer uma 

guarnição em maior número, além de um plano de execução bastante 

regrado, haja vista que a falta desses serviços em locais de 

atendimento diário, leva à situações calamitosas, considerando o 

acúmulo de insetos e roedores, que carregam consigo a proliferação 

de doenças. Já o serviço de Capina, não menos importante, carrega 

consigo peculiaridades um tanto quanto diferentes daquele abordado 

anteriormente, a começar pelos equipamentos que integram o serviço 

que são compostos de enxada, ancinho, garfo, pá, carrinho de mão, 

entre outros, com o intuito de remover vegetação daninha 

constantes no solo das vias de leito natural, possibilitando 

principalmente a drenagem rápida das águas pluviais, evitando 

alagamentos. Neste serviço, a rotina estabelecida entre uma capina 

e outra, na mesma localidade, variam entre mensal, bimestral e até 

trimestral, o que envolve guarnição em menor número. 
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 Pode ocorrer varrição em consequência da capina? Sim, de 

fato, é possível, mas não o mais indicado, considerando que vias 

não pavimentadas – principal alvo da capinação - são tomadas por 

areia, que não é, e nem deve ser o objeto principal a ser removido, 

sendo indicado neste caso o rastelamento das ervas removidas.  

 

DECISÃO 

 

 Face o aqui exposto, e as considerações levadas ao desgaste, 

conheço o recurso apresentado pela empresa SÃO GABRIEL AMBIENTAL 

LTDA, mantenho a empresa inabilitada, para no mérito julgar 

improcedentes suas razões. 

 

Piúma/ES, 04 de outubro de 2018. 

 

Caio de Carvalho Borges 

Presidente da CPL 
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