
Brasília, 4 de dezembro de 2017

Ao Senhor

Fabio Castelo Branco Cordeiro da Rocha

Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação da CODHAB

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal

Ref.: Pregão Eletrõnico 031/2017

Assunto: Recurso administrativo de decisão de habilitação

Prezado Senhor

GEO LOGICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., sociedade empresária,

inscrita no CNPJ sob n' 04.657.860/0001-53, com sede no SR'TVN 701 Edifício Centro

Empresarial Norte, térreo, loja 100 -- Asa Norte, vem apresentar RECURSO

ADMINISTRATIVO, em vista da decisão que habilitou a SALT -- Sea & Limno

Technology Consultoria Ambiental Ltda., eis que tal empresa não reúne condições

para tanto, devendo ser desclassificada pelas razões de direito e de fato a seguir

aduzidas:

1. DA TEMPESTIVIDADE

De acordo com o que dispõe a ata de reunião do Pregão Eletrõnico n'

031/2017, que, por sua vez, segue o rito da Lei n' l0.520, o prazo para apresentar

recurso administrativo encerra-se em 4 de dezembro de 201 7.

11. DOS FATOS

O referido procedimento licitatório tem como escopo fundamental a

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVISÃO E ELABORAÇÃO

DE PLANO DE MANEJO PARA A ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE

ECOLÓGICO (ARIE) JK, PARA OS PARQUES ECOLÓGICOS SABURO ONOYAMA

E CORTADO, TRÊS MENINAS E DO PARQUE BOCA DA MATA, INSERIDOS NOS

LIMITES DA ARIE, conforme especificações dos serviços constantes do Termo de

Referência e do Edital.



O pregão eletrõnico realizado no dia 28 de novembro de 2017, obteve, após a

etapa de lances, a seguinte classificação:
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A SALT -- Sea & Limno Technology Consultoria Ambiental Ltda., empresa

arrematante do valor de R$ 404.500,00 (quatrocentos e quatro mil e quinhentos reais),

foi convocada para apresentação dos documentos de habilitação, que, após análise da

Comissão de Licitação, foi declarada habilitada para o certame em tela.

Porém. a Geo Lógica Consultoria Ambiental Ltda., após conferir a mencionada

documentação, constatou a ausência de alguns itens obrigatórios, não concordando,

portanto, com a habilitação da SALT -- Sea & Limno Technology Consultoria Ambiental

Ltda, pelos motivos a seguir declinados.

111 RAZÕES PARA INABIUTAÇÃO

Com efeito, a Lei de Licitações, aplicada ao Procedimento de Pregão em

caráter subsidiário, prevê o seguinte:

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Em complemento ao dispositivo normativo supra, delimita o art. 41 da Lei n.

8.666/93: "Art. 41 .

do edita!, ao qual se acha estritamente vinculada'

Nessa linha,

discricion no caso Sr. Pregoeiro, conquanto este deve

seguir fielmente o que dispõe tal normativo. Nessa linha, o item 1 1 - Proposta Técnica.



docum9Dl9g..dg..bgb!!ilggã9, do Termo de Referência - Anexo l ao Edital, lista os

seguintes documentos como essenciais a comprovar a capacidade técnica:

negativa deifa êncla. dica - são documentos como registro comercial
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.;

Ocorre que, ao se compulsar os documentos apresentados pela vencedora do

certame, que já fora inclusive habilitada, constata-se a falta do item "b", Inscrição no

Cadastro Técnico do IBRAM da empresa, bem como o item "d" Plano de Trabalho

descrevendo preliminarmente as atividades de campo, dados primários e secundários,

e cronograma de execução com estimativa de prazos-

Entretanto, mesmo sem tais documentos essenciais, pois são exigidos no

Termo de Referência, que integra o edital e possibilita a adequada verificação da

habilitação técnica, a SALT ainda assim fora habilitada, o que não se pode admitir.
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deve ser inabllilada, conforme delimita Marçal Justen Filho '

do edital.

Assim, ao admitir a SALT sem tais documentos o Sr. Pregoeiro acaba por

infringir o princípio da legalidade, que deve permear todos os seus atos.

IV. DO PEDIDO

Diante do exposto, requer-se que o presente recurso seja conhecido e provido

no sentido de habilitar a empresa SALT -- Sea & Limno Technology Consultoria

Ambiental Ltda. em vista de não ter cumprido com a especificação técnica necessana.

de sorte que seja chamada a segunda colocada na etapa de lances.

Nestes termos, aguarda-se deferimento
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GEO LÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
Cristiano Goulart

Presidente

' Ao citada, p. 402


