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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
PARECER 

 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0003.2021.CEL.IN.0001.APAC 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0001/2021  
 

Contratação da empresa Clean Environment Brasil Engenharia 
e Comércio Ltda. para realização de treinamento teórico e 
prático de operação de sonda multiparamétrica YSI - modelo 
EXO-1. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: Art. 25, Caput, da Lei n.º 
8.666/93, c/c seu inciso I. 

 

1. DOS FATOS 

 

Foi autuado nesta Comissão Especial de Licitação - CEL, em 16/02/2021, o processo SEI! n° 
0031300017.000166/2021-38, oriundo da Gerência de Monitoramento e Fiscalização - 
GRMF, com solicitação visando à contratação da empresa Clean Environment Brasil 
Engenharia e Comércio Ltda. para realização de Treinamento Teórico e Prático de Operação 
de Sonda Multiparamétrica YSI - Modelo EXO-1., no valor total de R$ 9.800,00 (nove mil e 
oitocentos reais). 

Ressalta-se que a referida contratação foi autorizada pela autoridade competente no 
Sistema PE-Integrado, em 09/02/2021, e existe previsão orçamentária para a contratação 
pleiteada, consoante informado na Declaração de Disponibilidade Orçamentária, emitida 
pela Gerência de Orçamento e Finanças/GROF em 11/02/2021 - anexa ao processo, estando 
a despesa classificada a seguir: 

• UO: 00313 - APAC 

• Programa de Trabalho: 18.544.0611.4116.000 

• Natureza da Despesa: 3.3.90.00  

• Fonte de Recursos: 0242004588 - Qualiágua 

 

O processo de Inexigibilidade encontra-se totalmente instruído em meio eletrônico no 
Sistema Eletrônico de Informações - SEI!, registrado sob o número 
PA.0003.2021.CEL.IN.0001.APAC, e no Sistema de Compras Eletrônicas PE-Integrado, 
registrado sob o mesmo número, com Solicitação de Compra (SC) nº 
540101000242021000003, instruído com os documentos indispensáveis à regularidade da 
contratação direta pretendida, quais sejam: Comunicação Interna de demanda da 
contratação, Termo de Referência com as especificações e detalhamento do serviço, 
documentação da empresa a ser contratada onde constam a proposta de preços no valor 
total de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), Contrato Social registrado no órgão 
competente, Documento de identificação dos sócios, Declaração de que não emprega 
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menor de idade, Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão 
Negativa de débitos Tributários da Fazenda Estadual, Certidão Negativa de Débitos 
Municipais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, e Certidão Cível de Falência e 
Concordata negativa. 

 

Toda a documentação apresentada teve a autenticidade conferida nos respectivos sites de 
origem. 

 
Constam também no processo Nota Fiscal e Pedido de Compra emitidas pela Clean 
Environment Brasil Engenharia e Comércio Ltda. Referente a serviços prestados a outras 
empresas, comprovando a razoabilidade e similaridade dos preços praticados pela Clean. 
 
Também foi realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - 
CEIS e Cadastro de Fornecedores Penalizados pelo Estado de Pernambuco, onde não consta 
nenhuma penalidade atribuída à Clean Environment Brasil Engenharia e Comércio Ltda. 
conforme comprovantes acostados aos autos. 
 

O objeto é composto pelo seguinte item: 

Código do 
E-fisco 

Descrição  Quantidade Unidade 

520823 - 8 

 
SERVICO DE CAPACITACAO DE PESSOAL 
- CURSO PRESENCIAL DE OPERACAO DE 
SONDA MULTIPARAMETRICA YSI COM 
CARGA HORARIA DE 16 HORAS 
 

01 
 

unidade 
 

 

O treinamento é necessário, visto que a APAC é responsável por monitorar regularmente a 
qualidade das águas dos principais reservatórios do Estado, em execução ao Contrato o nº 
003/2017/ANA - QUALIÁGUA, e para fomentar o monitoramento, a ANA disponibilizou à 
APAC Sondas Multiparamétricas YSI - Modelo EXO-1, necessárias ao monitoramento in situ 
dos reservatórios. 
 
Atualmente existem 05 (cinco) servidores e 03 (três) estagiários envolvidos direta ou 
indiretamente com o monitoramento da qualidade da água dos principais reservatórios 
pernambucanos, e nenhum deles ainda está capacitado a operar as sondas.  
 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 9dfd142e-73d5-4a1e-a9bb-8f902cca9bee



 

_____________________________________________________________________________________________________
Parecer CEL/APAC - Processo Administrativo n° 0003/2021, Inexigibilidade de Licitação n° 0001/2021 - APAC - Contratação 

da empresa Clean Environment Brasil Engenharia e Comércio Ltda. para realização de treinamento teórico e prático 
de operação de sonda multiparamétrica YSI - modelo EXO-1 

 

 
Um princípio constitucional implícito no Direito Administrativo é o da motivação, que 
determina que o gestor público deve justificar e fundamentar todos os seus atos, 
apresentando as razões de fato e de direito que o levaram à decisão, sob pena de nulidade 
dos mesmos. 
 
O cerne da questão é verificar a possibilidade de contratação direta da empresa Clean 
Environment Brasil Engenharia e Comércio Ltda., através da inexigibilidade de licitação, 
prevista no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, c/c seu inciso I, para realização de treinamento 
teórico e prático de operação de sonda multiparamétrica YSI - modelo EXO-1. 
 
 
O delineamento básico da Administração Pública Brasileira seja direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, está contido no art. 37 da Carta Magna. No inciso XXI desse artigo, foi fixado o 
princípio básico a ser observado por toda a Administração Pública, com a amplitude definida 
no caput, in verbis: 
 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. (grifos nossos) 

 
Esse dispositivo prevê a regra da licitação prévia para as contratações administrativas, 
admitindo exceções, cuja disciplina será prevista em lei. 
 
A norma regulamentadora do inciso XXI, do art. 37 da Constituição Federal é a Lei nº 
8.666/93, que instituiu normas para licitações e contratos da Administração Pública. 
Ademais, o inciso IV do art. 50, da Lei Estadual nº 11.781, de 06/06/2000, que trata do 
Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, reza, in verbis: 
 

Art. 50 - Os atos administrativos deverão ser motivados, com 
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 
I - omissis; 
II - omissis; 
III - omissis; 
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 
(grifo nosso) 
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O fato apresentado leva-nos a análise da contratação direta, via inexigibilidade de licitação, 
por inviabilidade de competição, para o qual passamos a tecer comentários subsidiados nos 
entendimentos doutrinários aplicáveis à espécie. 
 
Pois bem, diferentemente da dispensa de licitação onde o legislador procedeu ao minucioso 
exame e confronto entre os princípios fundamentais agasalhados pela Constituição Federal e 
o princípio da licitação, estabelecendo previamente, em numerus clausus, as hipóteses em 
que o Administrador está autorizado a promover a contratação direta, na inexigibilidade de 
licitação tratou do reconhecimento de que era inviável a competição entre ofertantes, 
porque só um fornecedor ou prestador de serviços possuía a aptidão para atender ao 
interesse público, face às peculiaridades do objeto contratual pretendido pela 
Administração. Em consequência, o legislador elencou as três principais hipóteses, em 
caráter exemplificativo, permitindo ao agente que, diante do caso concreto, reconhecendo a 
inviabilidade de competição, promova a contratação direta. 
 
O caráter exemplificativo da norma contida no art. 25 do Diploma Licitatório é pacífico por 
toda doutrina administrativista, entre os principais, Celso Antônio Bandeira de Mello, Carlos 
Pinto Mota Coelho, Carlos Ari Sundfeld, Diógenes Gasparini e Toshio Mukai, seguido por 
Marçal Justen Filho.  
 
No presente caso, temos que a contratação para realização de treinamento teórico e prático 
de operação de sonda multiparamétrica YSI - modelo EXO-1, somente poderá ser realizada 
pela empresa Clean Environment Brasil Engenharia e Comércio Ltda., conforme justificativa 
da área técnica demandante, Gerência de Monitoramento e Fiscalização - GRMF, registrada 
no Termo de Referência, reproduzida a seguir: 
 
“O referido equipamento Sonda Multiparamétrica YSI - Modelo EXO-1, para o qual se 
pretende a capacitação é desenvolvido pela YSI, pertencente a Xylem Analytics, 
desenvolvimento de instrumentação de detecção monitoramento ambiental. Através dos 
contatos constantes no endereço https://www.ysi.com/customer-support/find-a-
distributor/south-america/brazil (anexo I) consultou-se as empresas representantes e 
prováveis capacitadas em realizar o treinamento no Brasil. Conforme anexo, uma delas 
emitiu negativa por e-mail (anexo II) e a outra indicou, também por e-mail (anexo III), a 
Clean Environment Brasil Engenharia e Comércio Ltda. Posteriormente a Clean Environment 
Brasil informou possuir exclusividade no território brasileiro na prestação do referido 
treinamento, apresentando Declaração de exclusividade pela Associação Comercial e 
Industrial de Campinas - ACIC (anexo IV)”. 
 
Desta feita, conforme justificativa técnica da Área Demandante e especificações da 
necessidade em seu Termo de Referência, bem como Declaração da ACIC, caracteriza-se 
uma inviabilidade fática de competição. A realização de uma licitação para essa contratação 
seria onerosa para a Administração e resultaria inócua, haja vista que apenas a Clean 
Environment Brasil Engenharia e Comércio Ltda. pode fornecer a solução que atende ao 
interesse da Administração. 
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Como bem ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, são licitáveis unicamente os objetos que 
possam ser fornecidos por mais de uma pessoa, uma vez que a licitação supõe disputa, 
concorrência entre ofertantes. 
 
Não resta dúvida, portanto, que o caso sob análise é de inexigibilidade de licitação face à 
exclusividade do fornecedor, nos termos do Caput do art. 25 c/c seu inciso I, da Lei nº 
8.666/93 e alterações, que assim dispõe: 
 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial  
 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só 
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a 
comprovação de exclusividade ser feita através de atestado 
fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação 
ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 
(grifos nossos): 
 
 

A regra da justificativa de preço contida no parágrafo único do art. 26 também é cabível à 
presente contratação, onde se faz imperiosa a verificação da razoabilidade do preço a ser 
desembolsado pela Administração Pública, pois não se admite que a Administração Pública 
efetive contratação por valor desarrazoado. Nesse sentido é a lição de Marçal Justen Filho, 

 
“o contrato com a Administração Pública deverá ser praticado em 
condições econômicas similares com as adotadas pelo particular para 
o restante de sua atividade profissional. Não é admissível que o 
particular, prevalecendo-se da necessidade pública e da ausência de 
outros competidores, eleve os valores contratuais.” 
 

 
Conforme Notas Fiscais de serviços, acostadas ao processo, prestados pela empresa Clean 
Environment Brasil Engenharia e Comércio Ltda., observamos que a mesma pratica preços 
similares com outras empresas nos serviços e fornecimentos similares ao objeto da presente 
contratação. Dessa forma, a contratação pretendida pela APAC mostra-se de acordo com os 
preços praticados no mercado pela empresa. 
 
3. CONCLUSÃO 
 
Diante do exposto e com base nos dispositivos legais que regem a matéria, esta Comissão 
opina pela contratação direta da empresa Clean Environment Brasil Engenharia e Comércio 
Ltda, CNPJ 00.628.815/0001-10, por inexigibilidade de licitação, com base no art. 25, Caput, 
c/c seu inciso I da Lei 8.666/93, para realização de treinamento teórico e prático 
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de operação de sonda multiparamétrica YSI - modelo EXO-1, no valor total de R$ 9.800,00 
(nove mil e oitocentos reais). 
 
A Comissão submete o presente parecer opinativo à Superintendência de Assuntos Jurídicos 
para análise e visto jurídico e posterior envio à autoridade superior, face o disposto no art. 
38 e 26, da Lei nº 8.666/93. 
 
É o Parecer. Salvo Melhor Juízo. 
 
 
Recife, Fevereiro de 2021. 
 
 
JÉSSICA SANTOS MESQUITA 
Presidente e Pregoeira da CEL 
 
ANA SOFIA DE MELLO CASSUNDÉ 
Membro e Apoio de Pregoeira 
 
DIÓRGENES LUIZ DA SILVA 
Membro e Apoio de Pregoeira 
 
LUIZ FELIPE MAIA ÁVILA 
Membro e Apoio de Pregoeira 
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