
 

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO nº PA.001.2022.CEL.CONC.001.APAC

(FASE HABILITAÇÃO)
CONCORRÊNCIA nº 001/2022

 
 
1. RELATÓRIO
1.1. Trata-se de procedimento administrativo de licitação na modalidade
Concorrência, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada
para elaboração do documento base do Programa Estadual de
Revitalização das Bacias Hidrográficas de Pernambuco, partindo de
diagnóstico ambiental, socioeconômico e institucional das bacias
hidrográficas do estado e o mapeamento da degradação das mesmas,
com a definição das bacias prioritárias, estratégias de revitalização e
elaboração de um portfólio de projetos de revitalização.
1.2. No dia 13 de setembro de 2022, às 14h00min, na Sala de Reunião Multimídia
Jornalista Calazans Neto, na Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC, foi
realizada a sessão pública para recebimento dos envelopes de n°s 01, 02 e 03 das
empresas interessadas. Participaram do certame 04 (quatro) empresas: Tractebel
Engineering LTDA., CNPJ n° 33.633.561/0001-87; Gama Engenharia e Recursos
Hídricos LTDA., CNPJ n° 40.920.225/0001-80; RHA Engenharia e Consultoria S.S
LTDA., CNPJ n° 03.983.776/0001-67 e Hidrobr Consultoria LTDA., CNPJ n°
19.368.145/0001-78. Os representantes de todas as empresas estavam presentes
à sessão, com exceção da última empresa citada, que apenas enviou seus
envelopes para participação, sem enviar representante.
1.3. Na sessão foram abertos os envelopes de n° 01 entregues pelas empresas
licitantes, que continham os documentos de habilitação, tendo sido os mesmos
rubricados pelos membros da comissão de licitação e pelos representantes das
empresas presentes.
1.4. Os Envelopes de nº 02 - Proposta Técnica e de nº 03 - Proposta de Preços
foram reservados sob a guarda da Comissão de Licitação até sua posterior
abertura conforme procedimentos definidos no Edital.
1.5. Após término da Sessão Pública para recebimento dos envelopes das
empresas e abertura e rubrica dos documentos de habilitação, foi encerrada a
sessão e emitida Ata, que foi assinada por todos.
1.6. Após análise dos documentos de habilitação das empresas licitantes pela
Gerência Demandante - Gerência de Revitalização de Bacias Hidrográfica/GRBH - e
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pela Comissão Especial de Licitação, foi emitida a Análise Técnica nº. 7/2022 -
GRBH, datada de 07/11/2022 e o Relatório de Análise e Julgamento da
Documentação de Habilitação das Licitantes da CEL/APAC, datado de 09/11/2022,
concluindo pelo seguinte julgamento:

A licitante Gama Engenharia e Recursos Hídricos LTDA.  foi inabilitada no
presente processo licitatório, por não atender ao item ao item 9.5.3.1.2,
letras "c" e "d" do edital;
 A licitante Hidrobr Consultoria LTDA. foi habilitada no presente processo
licitatório, uma vez que atendeu a todos os requisitos exigidos no Edital;
A licitante RHA Engenharia e Consultoria S.S LTDA.  foi inabilitada no
presente processo licitatório, por não atender ao item ao item 9.5.3.1.2, letra
"b" do edital; e
A licitante Tractebel Engineering LTDA. foi inabilitada no presente
processo licitatório, por não atender ao item ao item 9.5.3.1.2, letra "f" do
edital.

1.7. O resultado do julgamento dos documentos de habilitação foi publicado no
Diário Oficial do Estado de Pernambuco em 10/11/2022, bem como comunicado
por e-mail às licitantes na mesma data, e publicado no site da APAC e Portal de
Compras Eletrônicas PE-Integrado.
 
2. DA ABERTURA DO PRAZO RECURSAL
2.1. Em obediência à Lei Federal nº 8.666/1993, em seu artigo 109, inciso I, alínea
“a”, foi aberto o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para que os licitantes
inconformados com o resultado de habilitação apresentassem recurso
administrativo. No prazo legal, iniciado em 11/11/2022 e finalizado em 21/11/2022
(já que nos dias 14 e 15 de outubro/2022 não houve expediente na APAC, uma vez
que se trataram de ponto facultativo e feriado, respectivamente),  foi interposta a
seguinte peça:
Recurso Administrativo apresentado tempestivamente, por e-mail, em
21/11/2022, pela empresa RHA Engenharia e Consultoria S.S LTDA ., por meio
de sua representante legal, assinado digitalmente, CONTRA a decisão da Comissão
que decidiu por sua inabilitação no processo licitatório em epígrafe.
2.2. Considerando que a licitante, em seu recurso, solicitou complemento da
decisão exarada na Análise Técnica n°  7/2022 - GRBH, para que fossem
esclarecidos os pontos levantados e apontados os trabalhos do profissional que
deixaram de ser contabilizados para atendimento do tempo mínimo de experiência
exigido em Edital, tal solicitação foi atendida através do detalhamento elaborado
pela Gerência de Revitalização de Bacias Hidrográficas - GRBH, enviado à licitante
por e-mail em 25/11/2022, sendo concedido à mesma o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para complemento do seu recurso administrativo, em posse das informações
solicitadas.
2.3. Tempestivamente, em 02/12/2022, a licitante RHA Engenharia e Consultoria
S.S LTDA. apresentou, por e-mail, complemento ao Recurso Administrativo
interposto.
 
3.  DO PRAZO LEGAL PARA CONTRARRAZÕES
Comunicada a interposição de recurso administrativo aos demais licitantes, por e-
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mail, em 12/12/2022, e aberto o prazo legal para apresentação de contrarrazões,
nenhuma licitante apresentou impugnação ao Recurso interposto.
 
4. ENVIO DO RECURSO À GERÊNCIA TÉCNICA DEMANDANTE
O Recurso Administrativo apresentado pela licitante RHA Engenharia e Consultoria
S.S LTDA, foi encaminhado para conhecimento, análise e resposta pela Gerência
de Revitalização de Bacias Hidrográficas - GRBH, por tratarem de matéria técnica,
que emitiu a Análise datada de 21/12/2022.
 
5. DETALHAMENTO DA INABILITAÇÃO DA LICITANTE RHA ENGENHARIA E
CONSULTORIA S.S LTDA.
5.1. Conforme Análise Técnica n° 7/2022 elaborada pela GRBH,  todas as licitantes
apresentaram currículo documentado da experiência da empresa e da equipe
chave, bem como da equipe de apoio, como solicitado no edital.
5.2. Após análise da referida documentação de habilitação técnica apresentada
pela licitante RHA Engenharia e Consultoria S.S LTDA., foi identificado o
atendimento a todos os requisitos necessários para comprovação da qualificação
técnica para a execução de serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto
licitado, a saber: elaboração de planos e/ou programas nas áreas de recursos
hídricos e meio ambiente, ao nível mínimo de bacia hidrográfica, que contemple o
diagnóstico e mapeamento da degradação de bacias hidrográficas e revitalização
dos recursos hídricos (item 12 do Termo de Referência, correspondente ao item
9.5 do Edital).
5.3. Quanto à experiência exigida dos profissionais elencados para a equipe
chave, verificou-se que todos os profissionais atenderam aos pré-requisitos
solicitados, com exceção do profissional Henrique Schuchmann Morador, uma vez
que o somatório dos trabalhos apresentados e que possuem correlação com a
área de experiência exigida para este profissional (conservação e restauração dos
recursos hídricos e florestais) não ter sido suficiente para atender ao tempo de
experiência mínima exigida (mais de 05 anos), conforme pré-requisitos do edital
(item 9.5.3.1.2, letra b do edital).
Conforme detalhado pela Gerência Demandante, apesar de uma das experiências
apresentadas atender ao exigido no edital, o nome do profissional não consta da
lista de profissionais da equipe técnica de nível superior citada no atestado de
capacidade técnica emitido pela contratante. Foi apresentada a ART referente ao
serviço, porém a mesma não comprova que o profissional participou efetivamente
do estudo.
 
6. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA
S.S LTDA.
Em resumo, as alegações da recorrente em seu recurso administrativo são as
seguintes:
i) Afirma a licitante recorrente que a exigência de experiência de cinco anos não é
um conteúdo compatível com a “capacidade técnica” que se prova por atestados,
em vista da vedação do §1º, I e do §5º do art. 30 da Lei n° 8.666/93, pelos quais
somente a atividade (similar à contratada) em si é objeto da experiência, e não um
tempo ou local específicos de execução, alegando ainda que a Comissão não
deveria interpretar uma mera exigência de equipe mínima de modo a torná-la
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uma regra de capacidade técnica profissional, tornando nulo, com aspectos de
ilegalidade, um edital bem elaborado e com ressalva expressa para que fosse
interpretado em favor da competitividade;
ii) Argui que apesar do conteúdo legal e editalício aplicáveis, e de ter cumprido
mesmo com a exigência em sua interpretação mais restritiva e ilegal, a licitante
ainda se deparou com erros materiais e de motivação pelo ato ora recorrido, já
que o engenheiro florestal em questão comprovou, por atestados, oito anos de
experiência, entendendo a licitante que todos os trabalhos comprovados são
pertinentes e correlacionados à experiência requerida (conservação e restauração
de recursos hídricos e florestais);
iii) Alega que houve no processo formalismo e rigorosidade desproporcionais e
ilegalidade da exigência injustificada de experiência mínima, já que as exigências
de qualificação técnica devem se limitar ao que é permitido pela Lei, não sendo, a
priori, permitidas exigências que ultrapassem os limites legais, como, por exemplo,
exigência de experiência mínima de profissional, quando não se trata, é claro, de
contratação para prestação de serviços continuada.
iv) Ao final de seu recurso, requer o provimento do mesmo, para:
a) Que sejam supridos os vícios de motivação, esclarecendo-se se estão em
julgamento mera “indicação de equipe” ou se é o caso de juízo de verificação de
“capacidade técnico-profissional”;
b) Que sejam supridos os vícios de motivação, indicando-se quais experiências não
foram contempladas e qual o período de experiência que se entendeu
comprovado;
c) Constatado erro material de contagem ou de interpretação, seja sanado o vício
o provido o recurso, com a habilitação da recorrente;
d) Caso apenas suprida a motivação, para se indicar quais experiências foram
descartadas, de modo a não se completarem cinco anos de experiência, a
renovação da oportunidade recursal.
 
7. ANÁLISE DO RECURSO APRESENTADO PELA LICITANTE
7.1. 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, como preceituado no art. 3° da Lei Federal n°
8.666/93.
7.2. Com a publicação do aviso de licitação se inicia a fase externa do
procedimento licitatório, fazendo-se conhecer aos interessados o objeto da
contratação, condições de participação, documentos a serem apresentados que
comprovem a habilitação e qualificação das empresas que se propõem a executar
o objeto, forma e prazos de apresentação das propostas e documentos, e demais
regras que devem ser atendidas por aqueles que decidem participar da licitação.
Todas essas regras estão consolidadas no edital, que é o regimento interno do
certame, e informa e direciona como serão realizados os procedimentos.
7.3. O edital é um documento público, disponível a todos os interessados,
disponibilizado por meio do site da APAC e outros meios oficiais de publicação dos
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atos da administração (sistema PE-Integrado) e os participantes devem ter pleno
conhecimento de suas condições, não podendo alegar desconhecimento de tais
regras, visto que é sua obrigação se inteirar do instrumento convocatório, e caso
tome conhecimento de alguma irregularidade, qualquer cidadão e licitante tem o
direito de impugná-lo, conforme previsto em Lei.
7.4. A atual fase do processo licitatório em tela é a fase recursal ao resultado de
habilitação, na qual as empresas licitantes tiveram que comprovar atender aos
requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação
técnica e qualificação econômico-financeira exigidos no instrumento convocatório,
em consonância com a Lei Geral de Licitações.
 
Requisitos de Qualificação Técnica exigidos no Edital
7.5. No que se refere à qualificação técnica, a empresa deve comprovar possuir
conhecimento, competências, aptidões necessárias, e aparelhamentos técnico e
humano suficientes  para executar satisfatoriamente o objeto contratual, sendo
determinadas pela Lei as exigências de tal qualificação, autorizando a
Administração a exigir a comprovação da capacitação técnico-operacional, nos
termos de seu art. 30, inc. II, e a comprovação da capacitação técnico-profissional,
de acordo com seu art. 30, § 1º, inc. I.
7.6. Obedecendo à Lei, e utilizando-se modelo de edital padrão da Procuradoria
Geral do Estado de Pernambuco, órgão jurídico máximo, detentor de exclusividade
na representação judicial e consultoria jurídica dos órgãos e entidades do
Executivo, foi elaborado o Edital do PA.001.2022.CEL.CONC.001.APAC, exigindo
requisitos de qualificação técnica, tanto operacional quanto profissional.
Importante reforçar que, quanto aos requisitos relativos à capacitação técnico-
profissional exigidos no Edital, não se tratam apenas de exigência de que as
licitantes indiquem os profissionais que participariam da execução dos serviços,
como supõe a recorrente (“mera indicação de equipe”), mas de fato e claramente,
requisitos de capacitação técnico-profissional, sendo necessária a comprovação de
que as empresas licitantes possuam em seu quadro, na data prevista para entrega
da proposta, os profissionais e suas respectivas qualificações e experiências
elencadas no Termo de Referência e Edital.
 
Indicação dos trabalhos do profissional que não foram contabilizados
para fins de atendimento à experiência exigida em Edital
7.7. Com relação ao pedido da licitante de se indicar quais experiências do
profissional Henrique Schuchmann Morador foram descartadas, de modo a não se
completarem cinco anos de experiência, tal pedido foi atendido através do
detalhamento elaborado pela Gerência de Revitalização de Bacias Hidrográficas -
GRBH, enviado à licitante por e-mail em 25/11/2022, conforme anteriormente
citado.
7.8. Uma das experiências apresentadas pela recorrente do profissional Henrique
Schuchmann Morador para fins de aferição da experiência mínima exigida pelo
Termo de Referência e Edital (01 Engenheiro Florestal, engenheiro agronômico,
agrônomo ou biólogo ou profissional de áreas afins (Pleno) com mais de 5 anos de
experiência em conservação e restauração dos recursos hídricos e florestais) foi
um trabalho executado para o Grupo Paranapanema - Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do empreendimento
complexo industrial do projeto Bujuru.
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7.9. Conforme consta no detalhamento da Análise Técnica nº. 7/2022 - GRHB
(Fase Habilitação), apesar da experiência apresentada atender ao exigido no
edital, o nome do profissional não consta da lista de profissionais da equipe técnica
de nível superior citada no atestado de capacidade técnica emitido pela
contratante. Foi apresentada a ART referente ao serviço, porém a mesma não
comprova que o profissional participou efetivamente do estudo.
7.10. De acordo com a Análise da Gerência de Revitalização de Bacias
Hidrográficas ao Recurso Administrativo e Complemento apresentados pela
recorrente: Quanto ao pleito da licitante RHA Engenharia e Consultoria S.S LTDA.
quanto à comprovação da experiência do profissional Henrique Schuchmann
Morador atenderem ou não à experiência exigida no Edital, no que tange o serviço
“Grupo Paranapanema - Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA) do empreendimento complexo industrial do projeto
Bujuru”, entende-se que:
a) Conforme solicitado no edital, lê-se no item 9.5.3.1, sobre a qualificação técnica
da equipe chave: “A Equipe chave requerida para execução do referido estudo
deverá incluir profissionais com reconhecida competência e qualificação técnica,
comprovadas por meio de currículo documentado (títulos devidamente
reconhecidos por autoridades competentes, anotação de responsabilidade técnica
– ART e que sejam detentores de atestados de capacidade técnica,
fornecidos por pessoa jurídica pública ou privada), sendo os atestados
devidamente registrado(s) no respectivo conselho de classe da região
onde os serviços foram executados, emitidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, quando couber , que comprove(m)
ter(em) o(s) profissional(is) executado serviços de elaboração de planos e/ou
programas e projetos nas áreas de recursos hídricos e meio ambiente”, estando
assim clara a necessidade de apresentação dos respectivos atestados de
capacidade técnica, de modo a comprovar a experiência dos profissionais.
b) Além disso, apenas a ART não demonstra a plena execução de um respectivo
serviço, uma vez que a ART, segundo art. 2º da Resolução nº 1.025/09 do CONFEA,
“a ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos
pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea”, enquanto que os arts. 47 e 49 da
Resolução nº 1.025 do CONFEA  dispõem que “o acervo técnico é o conjunto das
atividades desenvolvidas ao longo da vida do profissional compatíveis com suas
atribuições e registradas no Crea por meio de anotações de responsabilidade
técnica”; e “A Certidão de Acervo Técnico - CAT é o instrumento que certifica, para
os efeitos legais, que consta dos assentamentos do Crea a anotação da
responsabilidade técnica pelas atividades consignadas no acervo técnico do
profissional”, desta forma, a ART não possui a mesma finalidade que a CAT. Além
disto, a ART pode ser baixada em casos de rescisão contratual, paralisação dos
serviços ou substituição do responsável técnico; ou pode ser cancelada, nos casos
de inexecução do contrato ou das atividades a ele inerente não pode ser aceito a
substituição da CAT pela ART na ausência de um atestado de capacidade técnica.
c) Ademais, o atestado emitido pela licitante não apresenta o nome do
profissional, não demonstrando assim a plena execução do serviço pelo mesmo
durante todo o tempo de contrato, ou período específico de tempo de modo a
possibilitar que o tempo do serviço seja computado.
d)  Desta forma, reiteramos a não habilitação RHA Engenharia e Consultoria S.S
LTDA. no presente processo licitatório, por não atender ao item ao item 9.5.3.1.2,
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letra "b" do edital.
 
Exigência de tempo de experiência mínima dos profissionais
7.11. A arrazoante argui também, em sua peça recursal, que quanto à exigência
de capacitação técnico-profissional, bastaria uma única experiência, similar ao
objeto ora licitado, e sem regras de tempo mínimo de experiência, vedadas pelos
§§1º, I e 5º do art. 30 da lei 8.666/1993, e afirma ainda ter cumprido mesmo com
a exigência em sua interpretação mais restritiva e ilegal.
7.12. O Recurso Administrativo em uma licitação tem por objetivo contestar
decisões proferidas durante o procedimento, sendo apresentado pela(s) licitante(s)
que discordam da referida decisão, com o objetivo pleitear uma revisão da
mesma.
7.13. A decisão proferida no presente caso, em relação à licitante RHA Engenharia
e Consultoria S.S LTDA., foi a sua inabilitação por não atender ao item 9.5.3.1.2,
letra "b" do edital, uma vez que não comprovou mais de 5 (cinco) anos de
experiência em conservação e restauração dos recursos hídricos e florestais para
o profissional apresentado como Engenheiro Florestal, engenheiro agronômico,
agrônomo ou biólogo ou profissional de áreas afins (Pleno).
7.14. Descontente com a decisão, cabe à licitante interpor sua peça recursal
apresentando os motivos pelos quais está recorrendo, qual a discordância da
decisão proferida e apresentar preceitos que arrimam seu pedido.
7.15. A recorrente, porém, foi além de discordar da decisão proferida quanto à
sua inabilitação: indaga também quanto à legalidade da exigência do tempo de
experiência mínima dos profissionais, requisito já existente no instrumento
convocatório e de conhecimento das empresas interessadas desde a publicação
do Aviso de Licitação.
7.16. A Lei e o Edital estipulam prazo para que qualquer empresa ou cidadão
interessado impugne seus termos, por irregularidade. Após a publicação do Aviso
de Licitação, não houve nenhuma impugnação de empresa, e sequer da licitante
RHA Engenharia, quanto às exigências de experiência mínima dos profissionais.
7.17. Tal instituto de impugnação tem grande importância durante a fase externa
da licitação, visto que, se as empresas interessadas, ao tomarem conhecimento
das condições de participação do certame, deparem-se com quaisquer
irregularidades ou ilegalidades de suas exigências, têm o direito de contestar o
instrumento convocatório para que o mesmo seja ajustado e sejam sanadas as
suas irregularidades, uma vez que o mesmo deve atender às normas legais.
Passado o prazo de impugnação sem que nenhuma empresa tenha utilizado de tal
prerrogativa, e dispôs-se a concorrer na disputa, conclui-se que concordou com
todas as regras estipuladas, não vislumbrando qualquer irregularidade ou
ilegalidade.
7.18. Além disso, a mesma recorrente já participou de outras licitações
promovidas por esta Agência, nas quais também houve exigência de tempo de
experiência dos profissionais, não havendo durante o curso das referidas licitações
nenhum questionamento ou impugnação quanto a esse requisito.
7.19. Apesar de não ser o Recurso Administrativo o instrumento para impugnar
termos do Edital, mas sim contestar uma decisão proferida durante o transcurso
da licitação, expondo e fundamentando os motivos de sua contestação, e
solicitando a revisão de tal decisão, vamos discorrer sobre a alegação da
recorrente quanto à exigência da experiência mínima.
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7.20. Ao contrário do exposto pela licitante sobre “ilegalidade da exigência
injustificada de experiência mínima”, reiteramos que tal exigência é legal, e foi
devidamente justificada no processo, conforme reiterado pela GRBH em sua
Análise ao Recurso Administrativo, datada de 21/12/2022, anexa a este Relatório.
7.21. Dispõe a Lei n° 8.666/93, em seu art. 30, § 1°, inciso I, quanto à capacitação
técnico-profissional:
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço
de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências
de quantidades mínimas ou prazos máximos;  
7.22. Tomada a disciplina legal em sua literalidade, a compreensão seria pela
impossibilidade de a Administração estabelecer quantitativos mínimos para fins de
aferição e comprovação da qualificação técnica profissional. Contudo, essa
conclusão baseada na simples literalidade da Lei nº 8.666/93 vem sendo
relativizada pelo Tribunal de Contas da União, que em reiterados julgados conclui
que é possível a exigência de tal experiência mínima quando devidamente
justificada e pertinente ao objeto licitado:

Acórdão TCU 80/2010 - Plenário
“A regra contida no artigo 30, § 1º, inciso I,
da Lei nº 8.666/93, não pode ser tomada
em caráter absoluto, devendo-se sopesá-la
diante dos objetivos que se busca alcançar
com a realização das licitações, quais
sejam, a garantia de observância ao
princípio da isonomia e a seleção da
proposta mais vantajosa para a
Administração.”
Acórdão nº 3.070/2013 – Plenário
(...)
“2. Não afronta o art. 30, § 1º, inciso I, da
Lei nº 8.666/1993 a exigência de atestados
com QUANTITATIVO MÍNIMO, para fins de
comprovação de capacitação técnico-
profissional, quando este quantitativo reflita
características intrínsecas a cada contrato
mencionado nos atestados e quando o
objeto licitado for de natureza
predominantemente intelectual,
dificultando, por conseguinte, a aferição
dessa capacitação.”
(…)
“a melhor inteligência da norma ínsita no
art. 30, § 1º, inc. I (parte final) da Lei de
Licitações orienta-se no sentido de permitir
a inserção no edital de exigências de
quantidades mínimas ou de prazos
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máximos quando, vinculadas ao objeto do
contrato, estiverem assentadas EM
CRITÉRIOS RAZOÁVEIS."

7.23. Segundo essa linha de interpretação, a vedação não alcança a fixação de
quantitativos relativos à experiência pregressa a ser avaliada para fins de aferição
de sua qualificação técnica-profissional, mas impediria o estabelecimento de um
número mínimo de atestados para gerar essa comprovação.
7.24. Importante frisar também, que âmbito do TC 019.452/2005-4, a questão foi
debatida pelo Tribunal de Contas da União com maior profundidade, destacando a
seguinte passagem daquele julgado:

6. A respeito da exigência de quantitativo
mínimo em relação à referida capacitação
técnico-profissional, observo que uma
interpretação literal do art. 30, § 1º, inciso I,
da Lei nº 8.666/1993 leva à conclusão de
ser vedada tal prática. Entretanto, é
necessário aprofundar-se na exegese do
referido dispositivo, extraindo-lhe sua
verdadeira mens legis e confrontando-a
com a exigência estabelecida em cada caso
concreto, conforme o fez a Unidade
Técnica, às fls. 54/55 do v.p.
7. Para valer-se do mencionado dispositivo
legal, e exigir que as licitantes comprovem
ter seu corpo técnico executado obra ou
serviço de características semelhantes a
que será contratada, as comissões de
licitação, eventualmente, não disporão de
outro meio tão eficiente e objetivo quanto a
análise quantitativa de obras ou serviços
outrora executados por esses profissionais,
quanto mais no Certame em foco, cujo
objeto - prestação de serviços de
consultoria e apoio à Eletronorte, visando à
atualização do processo de planejamento
estratégico para o ciclo 2006/2010 - é de
natureza predominantemente intelectual.

7.25. Além disso, não prospera o argumento da recorrente de que a exigência de
experiência mínima, para fins de habilitação, é ilegal, baseando-se no acórdão do
TCU (Acórdão 3663/2016), abaixo reproduzido, uma vez que a referida decisão
declarou tais exigências (daquele caso concreto) ilegais, visto que, diferente do
Edital da Concorrência n° 001/2022 - APAC em análise, não foram explicitados os
motivos de fato de direito relativos às exigências de anos de experiências dos
profissionais para comprovação da capacidade técnico-profissional, bem como é
ilegal a exigência de quantidades mínimas de atestados para aferição de
qualificação técnica:

A partir do exame dos autos do processo
administrativo da Tomada de Preços
002/2014, foi constatado que neles não
foram explicitados os motivos de fato
de direito relativos às exigências de
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quantidades mínimas de atestados e de
anos de experiências dos profissionais, para
comprovação da capacidade técnico-
profissional, contidas nos incisos II e III do
item 6.2.1.3 do instrumento convocatório.
Dessa forma, tais exigências devem ser
consideradas ilegais por estarem em
desacordo com o disposto no art. 30, § 1º,
inciso I, e no art. 30, § 5º, da Lei
8.666/1993. A presente representação
dever ser, então, conhecida para no mérito
ser considerada procedente. (TCU -
ACÓRDÃO 3663/2016. Primeira Câmara.
Relator Min. Augusto Sherman, julgado em
07/06/2016) (grifo nosso)

7.26. Conforme já justificado no Termo de Referência e Edital, e reiterado na
Análise do recurso realizada pela GRBH, datada de 21/12/2022: Tais pré-requisitos,
exigidos para os profissionais, decorrem da complexidade inerente à elaboração
do documento base para o Programa Estadual de Revitalização de Bacias
Hidrográficas, com seu conteúdo multidisciplinar, diagnósticos de temas distintos
(social, econômico, ambiental e hídrico), prognósticos de cenários futuros possíveis
e proposição de ações. A elaboração das partes deve sempre ser conduzida sem
perder a visão do todo. A coordenação deverá garantir a integração e resultar na
sinergia desejada entre os temas. Desta forma, é indispensável que a experiência
profissional dos membros da Equipe-Chave e para os profissionais sugeridos para
a Equipe de Apoio esteja em consonância com as dimensões da tarefa, fornecendo
os subsídios necessários para antever eventuais obstáculos e aplicar soluções com
base no conhecimento adquirido. 9.5.4.5. O tempo de experiência exigido para os
profissionais da Equipe-Chave e para os profissionais sugeridos para a equipe de
apoio está em consonância com a Resolução DNIT nº 11/2020, estando
relacionado com a complexidade da função a ser exercida e o padrão
remuneratório estabelecido. Todos os profissionais da Equipe-Chave deverão
comprovar registro no respectivo órgão de classe, bem como os profissionais
selecionados pela CONTRATADA para compor a equipe de apoio deverão
comprovar o registro no respectivo órgão de classe, quando couber.” Desta forma,
não há de se contestar a legalidade da exigência da comprovação da experiência
da equipe técnica.
7.27. Assim, resta claro que a experiência mínima dos profissionais exigida no
Edital do processo licitatório em discussão é devidamente legal e fundamentada, e
não se sustentam as alegações e argumentos da recorrente apresentados em seu
instrumento de recurso administrativo.
 
8.  DA DECISÃO
8.1. A Comissão Especial de Licitação, no uso de suas atribuições e em obediência
à Lei n° 8.666/1993, bem como, à luz das disposições do ordenamento jurídico,
tendo conhecido o recurso administrativo apresentado pela empresa RHA
Engenharia e Consultoria S.S LTDA. no curso do presente processo licitatório,
informa que em referência aos fatos apresentados neste julgamento e
documentos constantes do processo, decide por manter o posicionamento
anteriormente tomado que inabilitou a licitante.
8.2. Esta Comissão Especial de Licitação SUBMETE o feito à apreciação da Exma.
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Diretora-Presidente desta Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC, na
forma prevista no § 4° do art. 109 da Lei n° 8.666/93, respeitado o prazo ali
descrito, para decisão final, opinando pelo conhecimento do recurso impetrado
para ao final, salvo melhor juízo, decidir por:
a) Julgar improcedente o recurso administrativo apresentado pela empresa
licitante RHA Engenharia e Consultoria S.S LTDA., conforme os motivos já
informados;
b) Manter INABILITADA a empresa RHA Engenharia e Consultoria S.S LTDA, por
não atendimento ao item 9.5.3.1.2, letra "b" do edital.
 
Recife, 26 de dezembro de 2022.
 
Jéssica Santos Mesquita
Presidente
 
Luiz Felipe Maia Ávila
Membro
 
Júlio Cezar Batista de Souza
Membro
 
Gisele da Silva Macedo Mantovani
Membro

Documento assinado eletronicamente por Jéssica Santos Mesquita, em
26/12/2022, às 17:23, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Felipe Maia Ávila, em
26/12/2022, às 17:25, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Gisele da Silva Macedo
Mantovani, em 26/12/2022, às 17:30, conforme horário oficial de Recife,
com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de
2017.

Documento assinado eletronicamente por Júlio Cezar Batista de Souza,
em 26/12/2022, às 17:41, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 31892047 e o código CRC 7DB613BB.

APAC - Relatório APAC - CEL 31892047         SEI PA.001.2022.CEL.CONC.001.APAC / pg. 11

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA
Av. Cruz Cabugá, 1111,  - Bairro Santo Amaro. 

CEP 50040-000Recife/PE - Telefone: (81) 3183-1000 
- www.apac.pe.gov.br
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APAC -  Análise Recurso Administrativo - Fase Habilitação
Processo nº PA.001.2022.CEL.CONC.001.APAC
Despacho: 29 
Destinatário:

Jéssica Santos Mesquita

Presidente - CEL/APAC

 

Com relação ao pleito da licitante RHA Engenharia e Consultoria S.S LTDA no que se refere
à exigência de tempo de experiência mínima dos profissionais, considerando o explicitado no
edital no item 9.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, as empresas licitantes, na fase de habilitação da
licitação, deverão comprovar a qualificação técnica da empresa, bem como comprovação de
que a empresa licitante possui em seu quadro, na data de apresentação da proposta, no mínimo
os profissionais relacionados no item 9.5.3 Equipe Chave, que deverão possuir os pré-
requisitos relacionados neste item. Ainda de acordo com o edital, está explicito que “9.5.4.4.
Tais pré-requisitos, exigidos para os profissionais, decorrem da complexidade inerente à
elaboração do documento base para o Programa Estadual de Revitalização de Bacias
Hidrográficas, com seu conteúdo multidisciplinar, diagnósticos de temas distintos (social,
econômico, ambiental e hídrico), prognósticos de cenários futuros possíveis e proposição de
ações. A elaboração das partes deve sempre ser conduzida sem perder a visão do todo. A
coordenação deverá garantir a integração e resultar na sinergia desejada entre os temas. Desta
forma, é indispensável que a experiência profissional dos membros da Equipe-Chave e para os
profissionais sugeridos para a Equipe de Apoio esteja em consonância com as dimensões da
tarefa, fornecendo os subsídios necessários para antever eventuais obstáculos e aplicar
soluções com base no conhecimento adquirido. 9.5.4.5. O tempo de experiência exigido para os
profissionais da Equipe-Chave e para os profissionais sugeridos para a equipe de apoio está
em consonância com a Resolução DNIT nº 11/2020, estando relacionado com a complexidade
da função a ser exercida e o padrão remuneratório estabelecido. Todos os profissionais da
Equipe-Chave deverão comprovar registro no respectivo órgão de classe, bem como os
profissionais selecionados pela CONTRATADA para compor a equipe de apoio deverão
comprovar o registro no respectivo órgão de classe, quando couber.” Desta forma, não há de se
contestar a legalidade da exigência da comprovação da experiência da equipe técnica.

 

Quanto ao pleito da licitante RHA Engenharia e Consultoria S.S LTDA quanto a comprovação
da experiência do profissional Henrique Schuchmann Morador atenderem ou não à experiência
exigida no Edital, no que tange o serviço “Grupo Paranapanema – Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do empreendimento complexo industrial do
projeto Bujuru”, entende-se que:

Conforme solicitado no edital, lê-se no item 9.5.3.1, sobre a qualificação técnica da equipe
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chave, : “A Equipe chave requerida para execução do referido estudo deverá incluir profissionais
com reconhecida competência e qualificação técnica, comprovadas por meio de currículo
documentado (títulos devidamente reconhecidos por autoridades competentes, anotação de
responsabilidade técnica - ART e que sejam detentores de atestados de capacidade
técnica, fornecidos por pessoa jurídica pública ou privada), sendo os atestados
devidamente registrado(s) no respectivo conselho de classe da região onde os serviços
foram executados, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, quando
couber, que comprove(m) ter(em) o(s) profissional(is) executado serviços de elaboração de
planos e/ou programas e projetos nas áreas de recursos hídricos e meio ambiente”, estando
assim clara a necessidade de apresentação dos respectivos atestados de capacidade técnica,
de modo a comprovar a experiência dos profissionais.

Além disso, apenas a ART não demonstra a plena execução de um respectivo serviço, uma vez
que a ART, segundo art. 2º da Resolução nº 1.025/09 do CONFEA, “a ART é o instrumento que
define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de
serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea”, enquanto que os arts.
47 e 49 da Resolução nº 1.025 do CONFEA  dispõem que “ o acervo técnico é o conjunto das
atividades desenvolvidas ao longo da vida do profissional compatíveis com suas atribuições e
registradas no Crea por meio de anotações de responsabilidade técnica”; e “A Certidão de
Acervo Técnico – CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta dos
assentamentos do Crea a anotação da responsabilidade técnica pelas atividades consignadas
no acervo técnico do profissional”, desta forma, a ART não possui a mesma finalidade que a
CAT. Além disto, a ART pode ser baixada em casos de rescisão contratual, paralisação dos
serviços ou substituição do responsável técnico; ou pode ser cancelada, nos casos de
inexecução do contrato ou das atividades a ele inerente não pode ser aceito a substituição da
CAT pela ART na ausência de um atestado de capacidade técnica.

Ademais, o atestado emitido pela licitante não apresenta o nome do profissional, não
demonstrando assim a plena execução do serviço pelo mesmo durante todo o tempo de
contrato, ou período específico de tempo de modo a possibilitar que o tempo do serviço seja
computado.

Desta forma, reiteramos a não habilitação RHA Engenharia e Consultoria S.S LTDA. no
presente processo licitatório, por não atender ao item ao item 9.5.3.1.2, letra "b" do edital.

 
 

Atenciosamente,
 
 
 

APAC - Gerência de Revitalização de Bacias Hidrográficas
 

Documento assinado eletronicamente por Raquel Correia de A. Machado,
em 21/12/2022, às 14:45, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Duarte Acioli, em
21/12/2022, às 14:52, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 31716167 e o código CRC 15DB816B.

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA
Av. Cruz Cabugá, 1111, - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-000,

Telefone: (81) 3183-1000 
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DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR COMPETENTE

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Processo Administrativo de Licitação n° PA.001.2022.CEL.CONC.001.APAC

Concorrência nº 001/2022

 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração do
documento base do Programa Estadual de Revitalização das Bacias Hidrográficas
de Pernambuco, partindo de diagnóstico ambiental, socioeconômico e institucional
das bacias hidrográficas do estado e o mapeamento da degradação das mesmas,
com a definição das bacias prioritárias, estratégias de revitalização e elaboração
de um portfólio de projetos de revitalização.
Recorrente: RHA Engenharia e Consultoria S.S LTDA.
Não houve contrarrazões ao Recurso.
Nos termos do Artigo 109 parágrafo 4º, da Lei 8666/93, ratifico o posicionamento
e decisão proferidos pela Comissão Especial de Licitação em sua resposta ao
recurso administrativo apresentado contra decisão proferida na fase de
habilitação do processo licitatório em epígrafe, conhecendo do recurso interposto
pela empresa licitante RHA Engenharia e Consultoria S.S LTDA., e decidindo pela
improcedência do mesmo, mantendo a decisão que inabilitou a licitante
recorrente.
É como decido.
Recife, data da assinatura eletrônica.

 

Maria Lorenzza Pinheiro Leite
Diretora-Presidente (em exercício)

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Lorenzza Pinheiro Leite,
em 27/12/2022, às 16:01, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
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código verificador 31912095 e o código CRC 605D7128.
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FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FUNASE
PORTARIA FUNASE Nº 764/22, de 28 de dezembro de 2022.
A Diretora Presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo – FUNASE, tendo em vista a necessidade da FUNASE e o interesse 
público,
RESOLVE:
Publicar Processos, conforme Notas Técnicas anexos: ABONO DE PERMANÊNCIA – PROCESSOS DEFERIDOS – FUNASE:

SIGEPE/SEI NOME MAT. A PARTIR DE NOTA TÉCNICA Nº
0040200021.0043706/2022-01 JOÃO CARLOS DA SILVA 3007-4 31/08/2021 68/2022
0040200021.004272/ 2022-59 JAIRO PEREIRA DE MORAIS 2830-4 22/12/2022 70/22

0040200021.004217/ 2022-69 JOSÉ CARLOS FRANCISCO DE 
ANDRADE 2713-8 23/12/2021 71/22

NADJA MARIA ALENCAR VIDAL PIRES
Diretora Presidente

IPEM
PORTARIA N° 51/2022/IPEM/PE/PR
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESOS E 
MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO – IPEM/PE, no uso de 
suas atribuições, considerando o SEI nº 0030500022.005006/2022-
41. Resolve: 1) Conceder a Licença Prêmio a servidora Cleide 

Maria Fernandes Freitas, mat. 199-6, pelo período de 120 dias, 
referente ao 2º Decênio, a serem gozadas a partir de 02/01/2023. 
Nos termos da Lei nº 6.123/68. Revogam-se as disposições em 
contrário. Essa portaria tem efeito a partir de 02/01/2023. Recife, 
29 de dezembro de 2022. Ary de Morais Andrade Neto - Diretor-
Presidente.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE / REITORIA
A Reitora da Universidade de Pernambuco – UPE assinou as seguintes Portarias:
R E S O L V E: Reconhecer o direito ao Abono de Permanência dos servidores: 

PORTARIA Nº MAT. NOME CARGO LOTAÇÃO REGRA A PARTIR DE

5820/2022 de 
26.12.2022 6626-5

VIVIANE TANNURI 
FERREIRA LIMA 

FALCÃO

Professora 
Universitária/Adjunta 

M03 IV C
FENSG

Regras de 
Transição da EC 

47/05, art.3º
16.11.2022

5821/2022 de 
26.12.2022 5791-6

CÉLIA BARBOSA 
DA SILVA 
OLIVEIRA

Assistente 
Técnica em Gestão 

Universitária/
Assistente 

Administrativa F04 
II G

REITORIA
Regras de 

Transição da EC 
47/05, art.3º

05.09.2022

5822/2022 de 
26.12.2022 6457-2 MARLUCE MARIA 

DA COSTA

Assistente 
Técnica em Gestão 
Universitária/Auxiliar 
de Enfermagem F04 

II C

HUOC
Regras de 

Transição da EC 
47/05, art.3º

05.07.2022

RESOLVE: Rescindir, o Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, abaixo relacionado, a partir da data respectivamente indicada. I - 
Espécie: Contrato de Trabalho por tempo determinado, fi rmado pela Universidade de Pernambuco/UPE, com autorização da Secretaria de 
Administração através de AD REFERENDUM da CPP nº 014/2020 de 23.03.2020, da Lei Federal nº 13.979/2020, da Lei Complementar 
do Estado de Pernambuco nº 425/2020, do Decreto Estadual nº 48.809/2020 e da Portaria Conjunta SAD/UPE nº 036, de 24 de março de 
2020 e prorrogado pela Portaria Conjunta SAD/UPE nº 23, de 05 de março de 2021.

PORTARIA Nº Nº CTD MATRÍCULA NOME CARGO RESCISÃO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ- HUOC

5705/2022 de 
26.12.2022 883/2020 15695-7 THAYS DE MELO 

BEZERRA ENFERMEIRO 18.11.2022

RESOLVE: Rescindir, a pedido, o Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, abaixo relacionado, a partir da data respectivamente 
indicada. I - Espécie: Contrato de Trabalho por tempo determinado, fi rmado pela Universidade de Pernambuco/UPE, autorizado pelo 
Decreto nº 44.237, de 16/03/2017 e Portaria Conjunta SAD/ UPE nº 23/2017, de 31/03/2017, bem como pela Deliberação Ad Referendum 
nº 101, de 26 de outubro de 2016, da Câmara de Política de Pessoal - CPP.

PORTARIA Nº Nº CTD MATRÍCULA NOME CARGO RESCISÃO
CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS - CISAM

5648/2022 de 
22.12.2022 12/2018 14244-1 SILVANA MARIA 

DAS NEVES
TÉCNICO EM 

LABORATÓRIO 12.12.2022

PORTARIA Nº 5465/2022 de 20.12.2022
I - Exonerar, a pedido, o servidor HÉLDER MARX ALMEIDA DE MOURA LIMA, mat. nº 14512-2, Médico F01 I A, do Quadro Efetivo 
de Pessoal desta Universidade, com lotação no Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Professor Luiz Tavares - 
PROCAPE, a contar de 01.11.2022.
PORTARIA Nº 5468/2022 de 20.12.2022
I - Reconhecer o direito ao Abono de Permanência da servidora MAGALY BUSHATSKY, mat. nº 6627-3, Professora Universitária/
Associada M04 IV F, do Quadro Efetivo de Pessoal desta Universidade, com lotação na Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das 
Graças - FENSG, a partir de 16.11.2022, nos termos das Regras de Transição do artigo 3º da Emenda Constitucional 47/05 e Parecer nº 
353/2022, da Procuradoria Jurídica da Universidade de Pernambuco - PROJUR/UPE. 
PORTARIA Nº 5699/2022 de 23.12.2022
I - Constituir a Comissão de Inventário de Bens Móveis – CIBM, com a atribuição de realizar o levantamento físico dos bens 
móveis do Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros-CISAM;II - Nomear para tanto, os servidores abaixo 
relacionados:Presidente: WEMERSON SOUZA DE SANTANA, mat. nº 16876-9, CPF: ***.***.***-**, Assistente Técnico em Gestão 
Universitária/Técnico em Administração F01 I A; Secretário: AGUINALDO JOSÉ DA SILVA, mat. nº 3287-5, CPF: ***.***.***-**, Assistente 
Técnico em Gestão Universitária/Assistente Administrativo F04 III F; Membro: AMANDA ALMEIDA DE FREITAS, mat. nº16735-5, CPF: 
***.***.***-**, Assistente Técnico em Gestão Universitária/Técnico em Administração F01 I A; Todos Quadro Efetivo de Pessoal desta 
Universidade, com lotação no Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros-CISAM.III - Estabelecer para a conclusão 
dos trabalhos o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias prorrogáveis uma única vez por igual período, por motivo devidamente justifi cado 
e aceito previamente.IV - Durante a realização do inventário, o sistema de gestão patrimonial e toda movimentação de entrada e saída 
de bens serão bloqueados, sendo permitidos os recebimentos dos bens pendentes e os casos excepcionais devidamente justifi cados.V - 
Determinar a todos os titulares de órgãos e unidades que ofereçam à Comissão Especial os meios, recursos e colaboração indispensáveis 
para o fi el cumprimento de suas atribuições.VI - Os integrantes da Comissão de Inventário de Bens Móveis desempenharão suas funções 
sem prejuízo das atribuições habituais, porém não será atribuída nenhuma gratifi cação vinculada a este evento.VII - Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA Nº 6227/2022 de 29.12.2022
RESOLVE: Art. 1º Prorrogar, por 60 dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Inquérito Administrativo nº 
(0040609888.000002/2022-31), instituída pela PORTARIA Nº 4897/2022 de 13.10.2022, publicada no D.O.E em 21.10.2022, em face das 
razões apresentadas pelo Presidente da Comissão Processante constantes do Ofício n° 001/2022 - CADPROCAPE de 19.11.2022, da 
Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo 02/2022. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a contar de 21.12.2022.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
A Reitora da Universidade de Pernambuco – UPE informa que a Portaria nº 5647/2022, de 22 de dezembro de 2022, referente ao Extrato 
de Contrato da Seleção Simplifi cada Homologada pela Portaria Conjunta SAD/UPE nº 013, de 29.01.2021, regida pela Portaria Conjunta 
SAD/UPE nº 126, de 28.12.2020, encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: servidor.upe.br e www.upe.br. Recife, 22 
de dezembro de 2022.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
A Reitora da Universidade de Pernambuco – UPE informa que a Portaria nº 5832/2022, de 27 de dezembro de 2022, referente ao Extrato 
de Contrato da Seleção Simplifi cada Homologada pela Portaria Conjunta SAD/UPE nº 013, de 29.01.2021, regida pela Portaria Conjunta 
SAD/UPE nº 126, de 28.12.2020, encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: servidor.upe.br e www.upe.br.Recife, 27 
de dezembro de 2022.

Profª. Dra. Maria do Socorro de Mendonça Cavalcanti
R E I T O R A

AGÊNCIA DE DESENVOL. ECONÔMICO DE 
PERNAMBUCO S.A. - ADEPE

Convênio Nº 63/2022. Coop. Téc. e Econômica, apoio ao projeto 
ANÁLISE DE QUIALIDADE DE MEL COMO FERRAMENTA 
PARA O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO SUTENTÁVEL 
DA APICULTURA FAMILIAR DE PERNAMBUCO, no período 
de dezembro de 2022 a novembro de 2024. CONVENENTE: 
FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL- FADURPE. CNPJ: 08.961.997/0001-58. Valor 
da Concedente: R$ 172.491,35 . Convenente. R$ 255.417,96   
.  Total: R$ 427.909,31. Vigência: 23.12.2022 a 28.02.2025. 
Convênio Nº 66/2022. Coop. Téc. e Econômica, apoio ao projeto 
DE ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE AGROINDUSTRIA 
FAMILIAR (QUEIJARIA ARTESANAL). CONVENENTE: 
ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES E CRIADORAS DE ANIMAIS 
PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DO MUNICÍPIO 
DE BODOCÓ- ACRIA. CNPJ: 16.814.263/0001-74. Valor da 
Concedente: R$ 300.000,00. Convenente. R$ 146.805,52   .  Total: 
R$ 446.805,52. Vigência: 28.12.2022 a 31.08.2023. 1º Aditivo ao 
Contrato 52/2021. Alteração no Prazo do contrato de fi scalização 
de obras. CONTRATADA: FUTURE ATP SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. CNPJ 35.467.604/0001-27. 
prorrogação do prazo de execução, por mais 04 meses, a partir 03 
de outubro de 2022 até 03 de fevereiro de 2023 e de vigência, 
por mais 04 meses, a partir de 15 de dezembro de 2022 até 15 de 
abril de 2023. 5º Aditivo ao Convênio 25.2020. CONVENENTE: 
MUNICÍPIO DE BONITO. CNPJ 10.121.515/0001-01. Alteração 
de prazos: execução por mais 3 meses, retroativamente a partir de 
setembro de 2022 à dezembro de 2022. e, de vigência, contado 
a partir de dezembro de 2022 à março de 2023.

AGÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO - ATI

EXTRATO DE DECISÕES EM PAAP
PAAP Nº 01/2022 – EMPRESA: CMT CONSTRUÇÕES E 
RECUPERAÇÕES EIRELI, CNPJ: 35.474.983/0001-82; 
Processo nº 0030409417.000043/2021-78; PENALIDADE: 
impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Pernambuco, 
descredenciamento do CADFOR/PE pelo período de 12 (doze) 
meses e multa de R$ 9.856,00, por infração ao inciso III do art. 
30 do Decreto Estadual nº 42.191/2015. PAAP Nº 02/2022 – 
EMPRESA: ALPI NEGOCIAL LTDA, CNPJ: 00.530.052/0001-70; 
Processo nº 0030409417.000017/2021-40; PENALIDADE: multa 
de R$ 4.554,00, por infração ao inciso III do art. 30 do Decreto 
Estadual nº 42.191/2015. Das decisões, cabe recurso, no 
prazo de 05(cinco) dias úteis, contados da intimação do 
ato, conforme o art. 33, do Decreto nº 42.191/2015. Recife, 
29/12/2022. SANDRA LUBAMBO, Diretora de Planejamento e 
Governança.

AGÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO - ATI

EXTRATO DE ARP, CONTRATOS,TERMOS DE CESSÃO E 
ADITIVOS

Ata de Registro de Preços nº 002.2022.ATI e IBROWSE 
CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ nº 
02.877.566/0001-21.  Objeto: Registro de Preço para eventual 
contratação de serviços de apoio à gestão e atividades de 
planejamento e monitoramento de programas e projetos de 
TIC, incluindo o acompanhamento da execução operacional de 
contratos e dos processos de aquisição de bens e contratação de 
serviços de TIC, além do monitoramento de recursos e serviços 
e do apoio à gestão da informação e sistemas aplicativos, 
infraestrutura e suporte técnico, através de postos de trabalho 
atrelados ao cumprimento de um Instrumento de Medição de 
Resultado. Vigência: 28/12/2022 a 27/12/2023. Valor Registrado 
de até R$ 5.896.775,7264; Contrato nº 013/2022 - ATI e 
FSBR - FABRICA DE SOFTWARE DO BRASIL LTDA - ME. 
CNPJ: 20.263.110/0001-53. Objeto: serviços de Elicitação, 
Documentação, Desenvolvimento, Manutenção em sistemas de 
informação já existentes, Treinamento, Repasse Tecnológico e 
Operação Assistida, nas plataformas JAVA, .NET, MAKERALL, 
PHP, SCRIPTCASE, Interoperabilidade entre Aplicações 
– SOA, Tecnologia baseada em JAVASCRIPT, PYTHON e 
RUBY utilizando a técnica de Análise de Pontos de Função 
em regime de fábrica de software e prestação de serviços de 
Contagem de Pontos de Função em sistemas e aplicativos. 
Vigência: 16/12/2022 a 15/12/2023. Valor Global R$ 80.600,00. 
Contrato nº 014/2022 - ATI e NOVASISTEMAS ENGENHARIA 
E COMÉRCIO LTDA EPP. CNPJ: 66.512.682/0001-20. Objeto: 
Fornecimento de serviços de suporte técnico especializado de 
manutenção corretiva e preventiva, com substituição de peças, 
cobertura 24x7 para a solução de armazenamento composta 
por 03 Storages EMC VNX 5300, 01 Storage EMC VNX 5200 
e 02 Switches SAN EMC DS-6510. Vigência: 26/12/2022 a 
25/12/2023. Valor Global: R$ 38.100,00. Termo de Cessão de 
Bem Móvel Imaterial e Infungível Nº 003/2022 - ATI e EMPREL 
- EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA, Objeto: todo o 
código-fonte e documentação da Solução agendamento por prazo 
indeterminado; 2º Termo Aditivo nº 028/2022 ao CT nº 003/2021 
- ATI e FSBR - FÁBRICA DE SOFTWARE DO BRASIL LTDA 
ME. CNPJ: 20.263.110/0001-53. Objeto: Acréscimo de 12,36% 
ao valor do contrato. Valor Global atualizado: R$ 678.828,02; 3º 
Termo Aditivo nº 029/2022 ao CT nº 014/2019 - ATI e MAPROS 
LTDA. CNPJ: 08.980.641/0001-61. Objeto: Prorrogação do 
prazo de vigência de 09/12/2022 a 08/12/2023. Valores Global: 
R$ 108.000,00 e Mensal: R$ 9.000,00; 1º Termo Aditivo nº 
030/2022 ao CT nº 022/2021 - ATI e KLADANN INFORMÁTICA 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 59.916.395/0001-
10. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência de 16/12/2022 a 
15/12/2023. Valores Global: R$ 89.280,00 e Mensal: R$ 7.440,00; 
2º Termo Aditivo nº 031/2022 ao CT nº 016/2020 - ATI e 
DIBASA COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. CNPJ: 
11.836.848/0001-71. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência 
de 28/12/2022 a 27/12/2023. Valores Global: R$ 16.680,00 e 
Mensal: R$ 1.390,00; 1º Termo Aditivo nº 032/2022 ao CT nº 
023/2021 - ATI e TRANSFER SERVIÇOS DE ENERGIA EIRELI. 
CNPJ: 15.686.391/0001-17. Objeto: Prorrogação do prazo de 
vigência de 21/12/2022 a 20/12/2023 e reajuste de 7,191210% ao 
valor do contrato. Valores Reajustados Global: R$ 144.708,24 e 
Mensal: R$ 12.059,02. Recife, 29/12/2022. ILA CARRAZZONE, 
Diretora-Presidente.

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E 
CLIMA - APAC

EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO E AJUSTE DE 
CONTAS E QUITAÇÃO

Termo de Encerramento e Ajuste de Contas e Quitação 
nº 01/2022. Objeto: Liquidação do valor devido pela APAC ao 
Consórcio Contrato Rede PE Conectado Emergencial II, liderado 
pela OI S.A, referente ao Contrato de Prestação de Serviços 
Técnicos Especializados - SAD n° 001/SAD/SEADM/2020, 
concernente à contrapartida pecuniária pela prestação de serviços 
técnicos e especializados de implantação, operacionalização 
e manutenção de videomonitoramento predial, com operação 
técnica integrada, relativa ao período de maio/2022 até 
dezembro/2022. Partes: AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS 
E CLIMA - APAC, e OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 
CNPJ: 76.535.764/0001-43. Valor total quitado: R$ 15.603,12. 
Data da assinatura: Recife, 29/12/2022. Maria Lorenzza Pinheiro 
Leite - Diretora-Presidente, em exercício.

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E 
CLIMA - APAC

RESULTADO DO JULGAMENTO DE RECURSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO nº 001/2022 
- CONCORRÊNCIA nº 001/2022. Objeto: Contratação de 
pessoa jurídica especializada para elaboração do documento 
base do Programa Estadual de Revitalização das Bacias 
Hidrográfi cas de Pernambuco, partindo de diagnóstico ambiental, 
socioeconômico e institucional das bacias hidrográfi cas do estado 
e o mapeamento da degradação das mesmas, com a defi nição 
das bacias prioritárias, estratégias de revitalização e elaboração 
de um portfólio de projetos de revitalização. Da análise do 
recurso apresentado pela empresa licitante RHA Engenharia e 
Consultoria S.S LTDA. - CNPJ n° 03.983.776/0001-67, contra 
decisão proferida na fase de habilitação do processo licitatório 
em epígrafe, DECIDIU a autoridade competente, nos termos do 
Artigo 109 parágrafo 4º, da Lei 8666/93, ratifi car o posicionamento 
e decisão proferidos pela Comissão Especial de Licitação em 
sua resposta ao recurso administrativo, conhecendo do recurso 
interposto, e decidindo pela improcedência do mesmo, 
mantendo a decisão que inabilitou a licitante recorrente. Fica 
marcada para o dia 04/01/2023, às 15h00, a sessão de abertura 
da proposta técnica, na sala da Comissão Especial de Licitação, 
na Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC, situada à Av. 
Cruz Cabugá, nº 1.111, Santo Amaro, Recife/PE - CEP. 50.040-00. 
Maiores informações através do Fone: (081) 3183.1056. Recife, 
27 de dezembro de 2022. Jéssica Santos Mesquita - Presidente 
- CEL/APAC

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 017/2022. Processo Administrativo nº 0056.2022.
CCD.DL.0037.APAC, Dispensa de Licitação nº 0037/2022. 
Objeto: Contratação de empresa para a elaboração do Relatório 
de Gestão dos Recursos Hídricos de Pernambuco da Apac, 
do quadriênio 2019/2022. Contratada: M N DE O RIBEIRO 
CONSULTORIA ME. CNPJ: 17.076.626/0001-84. Valor total da 
contratação: R$ 17.100,00. Prazo contratual: 06 (seis) meses. 
Vigência: 29/12/2022 até 28/06/2023. Data da assinatura: Recife, 
29/12/2022. Maria Lorenzza Pinheiro Leite - Diretora-Presidente, 
em exercício.

COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - 
CEPE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 029/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
012/2022. Homologação do Pregão Eletrônico nº 012/2022, para 
aquisição de papéis imunes e comerciais para artes gráfi cas, 
conforme especifi cações/ quantitativos constantes em edital, e 
adjudicação de seu objeto da seguinte maneira: Lotes 01, 02 e 04 
– ABC DISTRIBUIDORA RECIFE LTDA (CNPJ 00.626.562/0001-
45) no valor global do lote respectivamente de R$ 25.950,00 (vinte 
e cinco mil e novecentos e cinquenta reais); R$ 117.500,00 (cento 
e dezessete mil e quinhentos reais) e R$ 35.500,00 (trinta e cinco 
mil e quinhentos reais); Lotes 03 e 05 – Fracassados; Lote 06 
– BML COMERCIAL LTDA (CNPJ: 11.292.106/0001-22) no valor 
global de R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais). Recife, 29 
de dezembro de 2022. Davi Severino de Lima – Pregoeiro.

COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - 
CEPE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SÉTIMO TERMO ADITIVO Nº 067/2022 AO CONTRATO Nº 
032/2019
CONTRATADA: EDSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
AMBIENTAIS EIRELI ME.
CNPJ/MF: 09.282.163/0001-89.
OBJETO: Reajuste de preço.
VALOR: R$ 439.862,01 / mensal.
AMPARO LEGAL: Cláusula oitava do contrato mater.
DATA DE ASSINATURA: 29/12/2022. 

LUIZ RICARDO LEITE DE CASTRO LEITÃO
Diretor-Presidente

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E 
OBRAS - CEHAB

EXTRATO DE TERMO ADITIVO – Processo Licitatório CEHAB 
Nº 027- 2022; Contratada: CONSÓRCIO INOVAR BELO JARDIM, 
constituído pelas empresas: CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA- 
CNPJ/MF Nº 12.574.539/0001-33, NOVATEC CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA- CNPJ/MF Nº 00.338.885/0001-33, 
e VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CNPJ/MF 
Nº 13.596.559/0001-78; 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 033/2022; 
Objeto; Acréscimo contratual no percentual de 22,7937%, que 
corresponde ao montante de R$ 1.078.948,73 (um milhão setenta 
e oito mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e três 
centavos); Data da assinatura: 14 de dezembro de 2022. - BRUNO 
DE MORAES LISBOA - Diretor  Presidente.

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS - 
COPERGÁS

EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS
Contrato DAF 082.22, (PL Nº 171/2022, DL Dispensa de licitação 
089/2022, Lei n. 13.303/16, Art. 29, inciso I). Contratado: 
RDG CONSTRUTORA EIRELI - 23.159.046/0001-53. Objeto: 
Contratação de empresa para execução de serviços de 
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