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LICITAÇÃO:
O BJ ETO:

PREGÃO ELETRONICO N.o 031/2017

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

Recurso Administrativo

CODHAB

ASSUNTO:

INTERESSADO

( Senhor Diretor Presidente

A sessão de abertura do Pregão ocorreu em 28/11/2017, com início às

IOh00min, data em que o representante legal da recorrente GEO LOGICA - CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA., CNPJ N' 04.657.860/0001-53, manifestou a intenção de interpor recurso

contra o resultado anunciado para rever o julgamento que considerou a empresa SALT - SEA &

LIMNO TECHNOLOGY CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. - CNPJ N' 13.067.990/0001-27 como

vencedora do certame

Preliminarmente cabe esclarecer que foi acatada pelo Pregoeiro , a manifestação

de intenção de recurso da empresa recorrente citada acima, que o fez de forma correta e

tempestiva, usando a tecnologia do sistema ComprasNet de maneira adequada.

C O Pregoeiro informou a empresa recorrida e recorrente que deveriam apresentar

suas razões e contrarrazões no prazo estabelecido no Edital e registrado no comprasnet de acordo

com os termos do item 9 do Edital.

A empresa GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., se manifestou da

seguinte forma:

a) GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDAi., CNPJ N'

04.657.860/0001 -53:

'...GEO LÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., sociedade empresária.
Inscrita no CNPJ sob no 04.657.860/0001-53, com sede no SRTVN 701 Edifício
Centro Empresarial Norte, térreo, loja 100 - Asa Norte, vem apresentar RECURSO
ADMINISTRATIVO. em vista da decisão que habilitou a SALT - Sea & Limno
rechnology 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
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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.
tl. DOS FATOS
O referido procedimento licitatório tem como escapo fundamental a
'CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVISÃO E ELABORAÇÃO DE
PLANO DE CANEJO 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 classiflcaçãa:
R$ 404.500,00 - 13. a67. 990/0001-27- 28/1 1/20171 0:50:45:527
RS 410.000.00 - 09. 1 50. 575/0001-65 - 28/1 1/20171 0:49:4 1:61 7
R$ 405. 000.00 - 04. 657.860/0001-53 - 28/1 1/20171 0:48:30:313
A SALT - Sea & Llmno Technology Consultoria Ambiental Ltda., empresa
arrematante da valor de R$ 404.500.00 (quatrocentos e quatro mil e quinhentos
reais), foi convocada para apresentação dos documentes de habilitação, que.
após análise da Comissão de Licitação. fai 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 ÊNABILiTAÇÃO
3om efeito. a Lei de Licitações, aplicada ao Procedimento de Pregão em caráter
subsidiário. prevê o seguintes
Art. 3o 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 canvocatório, do 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. A Administração não pode descumprir as normas e condições
da edital. ao qual se acha estritamente vinculada
Nessa linha, a vinculação ao ato convocatória denota a total ausência de
discricionariedade do administrador, no caso Sr. Pregoeiro, conquanto este deve
seguir fielmente a que dispõe tal normativo. Nessa linha, o item 11- Proposta
Técnica. documentos de habilitação, do Termo de Referência - Anexo l ao Edital,
lista os seguintes documentos como essenciais a comprovar a capacidade
técnica:

[)ocumentação da empresa:
a) Regularidade Fiscal - documentos como inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes e provas de regularidade na Fazenda Pública (federal. estadual e
municipal) e Seguridade Social.
b) Inscrição na Cadastro Técnico do IBRAM.
B) Qualificação económico-financeira - documentos como balanço patrimonial
e/ou demonstração financeira da empresa e certidão negativa de falência
d) Habilitação jurídica - são documentos como registro comercial ou contrato
social da empresa.

Qualificação e experiência da Equipe técnica
Para avaliação da experiência profissional. a proponente deverá apresentar a
equipe técnica que irá desempenhar as atividades pertinentes ao objeto do
trabalho:
Os profissionais integrantes da equipe técnica deverão. obrigatoriamente,

rticipar das trabalhos, podendo ser substituídos por p.rofissionais de
experiência equivalente ou superior. desde que aprovado pela Comissão de
Supervisão e Acompanhamento do ABRAM.

Plano de Trabalho
a) Apresentar proposta preliminar de atividades de campo. com identificação das
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metodologias e resultaêli)ã esperados.
b) Indicação preliminar dos dados primários e secundários a serem coletados.
c) Cronograma de execução, com estimativa de prazos-
Dcorre 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 ABRAM da empresa. bem como o item 'd' Plano de
Trabalho descrevendo preliminarmente as atividades de campa, dadas 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 nãa se pode

Como se vê. o ato do Sr. Pregoeiro deve ser limitado e obedecer estritamente às
normas do edital, sob pena de se ter um ata administrativo viciado e, via de
consequência. nulo. conquanto não se pode mudar a regra durante a licitação,
devendo estar clara desde o princípio.
Sob essa ótica. uma vez nãa cumpridos requisitos de habilitação a licitante deve
ser inabiiitada. conforme delimita Marçal Justen Filho :
Ao submeter a Administração ao princípio da vinculação do ato convocatória, a
Lei n' 8.666/93 impõe o dever de exaustão da discrlcionariedade por ocasião de
sua elaboração. Não teria cabimento determinar a estrita vinculação ao edital e,
simultaneamente. autorizar a atribuição de competência discricionária para a
Comissão indicar. por ocasião do julgamento de uma das fases, os critérios de
julgamento. Todos os critérios e todas as exigências devem constar de modo
expresso e exaustivo, no corpo 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 ates...'

admitir

A empresa SALT - SEA & LIMNO TECHNOLOGY CONSULTORIA AMBIENTAL
LTDA , recorrida também apresentou tempestivamente suas contrarrazões.

b- CONTRARRAZÕES

b.l) SALT - SEA & LIMNO TECHNOLOGY CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
CNPJ NO 1 3.067.990/0001 -27:

'...Esta carta expõe o entendimento e a opinião da empresa SALT Ambiental
sobre a questão e a situação descrita pela licitante Geo Lógica Consultoria
Ambiental Lida. em seu recurso administrativo interposto em 04 de dezembro de
2017, no qual é alegada a falta de condições e documentação para a fase de
habilitação do Pregão Eletrõnica 031/201 7.
Inicialmente, gostaríamos de explicitar que não consideramos que a
administração, representada pelo pregoeiro Sr. Fabio Castelo Branco Cordeiro da
Rocha. tenha descumprido normas ou condições do edital, e muito menos que o
Sr. Fabio C. B. C. Rocha tenha agido com dlscricionariedade no processo de
avaliação dos documentos.
Ainda. também não concordamos com. a afirmação de que houve ausência de
alguns itens obrigatórios. A documentação mencionada pela em.presa. Geo
Lógica em seu recurso refere-se a documentos de Habilitação/Qualificação da
Proposta Técnica (senão ll do ANEXO 1 - Termo de Referência) e não à
HABILITAÇÃO de que trata o item 7 do Edital.
O item 7.2 do Edital é bem explícito quando trata da HABILITAÇÃO DA EMPRESA.
'Para habilitar-se, as empresas deverão estar devidamente cadastrados e
habilitadas parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF e apresentar a documentação complementar solicitada'. A
documentação complementar solicitada, no caso de empresas devidamente
cadastradas na SICAF. é a apresentada na item 7.2.1 e seus sub-itens. e fol
inteiramente atendida pela empresa SALT.
De qualquer forma. a Geo Lógica reclama a falta dos itens "Cadastro da empresa

C

'7
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iéêéntam justamente os
documentos que entendemos que devem ser enviados posteriormente. conforme
pode ser observado no próprio edital e nas explicações a seguir.
Referente ao cadastro no ABRAM, a inscrição e o registra nesta instituição exigem
também a inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CF-DF). o qual. por sua
vez, só pode' ser realizado após a consolidação da contratação do
serviço/produto, mediante a apresentação do contrato de prestação de serviço
emitido pela tomador. Ou seja, apenas após o resultado final da referida
concorrência. é que será concedida a inscrição e o cadastro na CF-DF e,
consequentemente, no ABRAM.

Em relação ao item Plano de Trabalho. a leitura completa do edital e seus anexos
evidencia que este documento deve ser enviado lO (dez) dias após a assinatura
do contrato. conforme pode ser conferido no ANEXO l (Seção 13. 1. Parágrafo lll)
e no ANEXO lll (Cláusula Oitava da Minuta do Contrato - Das obrigações das
partes, Parágrafo lll).
Estas colocações reforçam o nosso entendimento e a nossa posição sobre o
envio posterior da documentação mencionada pela empresa Geo Lógica.
Assim. diante do exposto. não concordamos com o pedido da empresa Geo
Lógica de inabllitar da empresa SALT Ambiental neste certame. E tendo em vista
que a empresa SALT preencheu rigorosamente os requisitos do edital até este
momento. solicitamos a confirmação da habilitação da mesma, dando sequência
no procedimento iicitatória.C

3 DA ANÁLISE DO RECURSO e CONTRARRAZÕES

A análise do referido Recurso e Contrarrazão foi apreciada pelo Pregoeiro,

Comissão de Licitação da CODHAB/DF e Área Demandante - DIPRO/CODHAB-DF, que entenderam

que as especificações apresentadas na Proposta pela empresa SALT - SEA & LIMNO

TECHNOLOGY CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. - CNPJ NO 13.067.990/0001-27 condizia com a

especificação referente ao Edital e seus anexos - Ressaltamos que o item 01 que tem por objeto

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,

C
Três Meninas e do Parque Boca da Mata, inseridos nos limites da ARIE

Ressaltamos que os trabalhos de avaliação das propostas de preços e habilitação

foram conduzidos, com base no princípio do julgamento objetivo, que está diretamente ligado aos

princípios da igualdade e da ímpessoalídade. de forma a garantir a todos os proponentes.

homogeneidade na análise das propostas, buscando a obtenção da proposta mais vantajosa para a

Administração e que atendesse o interesse público e ao edital.

É importante salientar que, o Pregoeiro julga de forma imparcial .toda e qualquer

documentação das Empresas que, por sua vez, têm o direito constitucional do contraditório e ampla

defesa, recorrendo quando lhes for conveniente

"A discricionariedade na fixação das condições específicas está delimitada

pela natureza e extensão do objeto a ser contratado. sendo válidas as

exigências dessa ordem desde que se revelem necessárias e adequadas a {,
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comprovar a existência do direito de licitar;

Acórdão 1 631/2007 Plenário (Sumário)

No magistério de Celso Antânio Bandeira de Melão colhe-se a seguinte

lição:

as especificações não podem ultrapassar o necessário para o

atendimento do objetivo administrativo que comanda seu campo de

discricionariedade. Menos ainda poder-se-á multiplicar especificações até o

ponto de singularizar um objeto que não seja singular, visando, destarte,

esquivar-se à licitação'

A Empresa recorrente - GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., CNPJ

N' 04.657.860/0001 -53, apresentou os seguintes impedimentos:

C a- "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.

b- "bem como o item "d" Plano de Trabalho descrevendo preliminarmente as
ativídades de campo, dados primários e secundários, e cronograma de execução com estimativa de
prazos.

A Empresa recorrente - SALT - SEA & LIMNO TECHNOLOGY CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA. - CNPJ N' 13.067.990/0001 -27, apresentou as seguintes contrarrazãoes:

a- "Referente ao cadastro no ABRAM, a inscrição e o regístro nesta instituição

exigem também a inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CF-DF), o qual, por sua vez, só

pode ser realizado após a consolidação da contratação do serviço/produto, mediante a
apresentação do contrato de prestação de serviço emitido pelo tomador. Ou seja, apenas após o

resultado final da referida concorrência, é que será concedida a inscrição e o cadastro no CF-DF e,

consequentemente, no IBRAM.'

C

b- "Em relação ao item Plano de Trabalho, a leitura completa do edital e seus

anexos evidencia que este documento deve ser enviado lO (dez) dias após a assinatura do

contrato, conforme pode ser conferido no ANEXO l (Seção 13.1, Parágrafo 111) e no ANEXO lll

(Cláusula Oitava da Minuta do Contrato - Das obrigações das partes, Parágrafo lll).'

4- DECISÃO

Após análise do referido recurso e contrarrazões apresentados, foram feitas

diligências junto ao IBRAM, que de acordo com a Instrução Normativa n' 114 de 16 de Junho de
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a- A recorrida não apresentou a Inscrição no Cadastro Técnico do IBRAM, (condição

esta exigida no Anexo 1, item 1 1 do Termo de referência), que pressupõs condições para a inscrição

desta. Em diligência juntamente com o IBRAM, foi averiguado que, não fica condicionado o ato de

inscrição no IBRAM, tão pouco sua inscrição no CF-DF, mediante a apresentação do contrato de

prestação de serviços para efetivá-la. Sendo a única exigência, a entrega de toda a documentação

de forma satisfatória abaixo:

llqqDll\\l\Ppqv lqVl\lVlr\llvr\ IH l I'TI ub= HV HbwvHqnHV ubbw H H

ANEXO l
DOCUMENTOS PARA CADASTRO DE PROFISSIONAIS E EMBPRESAS

PRESTADORAS DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL
7. CADASTRO NOVO

a. Requerimento solicitando o Cadastramento (modelo no site);

b. Comprovante de cadastramento no Cadastro Técnico Federal -CTF (IBAMA);

c. Cópia da carteira prafissianal expedida por órgão de classe regulamentado;

d. Camprovante que está quite com o respectivo órgão de classe e encontra-se
habilitado para

o exercício profissional;

e. Declaração da entidade de classe atestando habilitação para os tipos de
estudo e serviços que

o profissional se dispõe a realizar.

f. Cópia do Contrato Social (para empresas)

g. Curriculum Vitae simplificado;

Q

C

Em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (ans. 3' e 41

da Leí n' 8.666/93), licitantes, em regra, deverão apresentar documentação capaz de atender as

condições estabelecidas pela Administração no edital.

No entanto, tendo como finalidade privilegiar a competição mediante a

manutenção na disputa de licitantes que tenham entregue documentação omissa/incompleta, a Lei

de Licitações legitima a realização de diligências.

É o que estabelece o seu art. 43, S 3', pelo qual. é "facultada à Comissão ou

autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer

ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou

informação que deveria constar originariamente da proposta.'

Caberá à Administração solicitar maiores informações a respeito do documento

não apresentado, quando este, por si só não for suficiente para comprovar o atendimento das

condições fixadas no edital.

(

l
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'A interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a fitos que acabem por
maiferir a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de
concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta

(STJ:MS no 5.869/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJ de 07/10/2002)

Como díz Marçal Justen Filho, o principio da proporcionalidade prestigia a

"instrumentalidade das normas jurídicas em relação aos fins que orientam" e "exclui interpretações

que tornem inútil a(s) finalidade(s) buscada(s) pela norma'. ( JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários

à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9' Ed., São Paulo: Dialética, 2002, p.66 - 67 ).

A razoabilidade é comumente invocada para deixar de inabilítar ou de

desclassificar concorrentes em certames licitatórios, ainda quando presentes motivos reais e

suficientes para as suas exclusões das licitações. Na maior parte das vezes, o princípio da
razoabilidade fundamenta decisões de caráter subjetivo mais que espraia finalidade contundente a

gestão efetiva. O excesso de formalismo, com efeito, não deve permear as ações dos agentes

públicos na execução das licitações. A doutrina e a jurisprudência repudiam o rígorismo formal e

homenageiam as decisões administrativas que, a bem dos demais princípios regentes da

Administração Pública, afastam a habilitação e a desclassificação de concorrentes por fatos

irrelevantes, que não afetam a objetividade e a efetívidade de suas propostas perante o Poder

Público e nem os põem em posição vantajosa em relação aos demais participantes.

(

Ocorre também que, a obrigatoriedade da apresentação do cadastro no ABRAM em

fase de habilitação a empresas não cadastradas no âmbito do Distrito Federal impõe custos que

sem a garantia de celebração do contrato e estaria infringindo ao que preconiza a súmula n' 272 do

Tribunal de Contas da União - TCU:(
SÚMULA TCU 272: No edital de licitação. é vedada a inclusão de exigências de

habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os

licltantes tenham de incorrer em custos que nãa sejam necessários

anteriormente à celebração do contrato.

Dessa forma, no caso vertente, tal obrigatoriedade se dará após a assinatura do

contrato e início dos trabalhos objeto da licitação em tela.

b - ao que se refere ao Plano de Trabalho, alegado pela empresa: recorrente, não

há o que se falar, pois conforme descrito no Termo de Referência - item 1 3.1, 111 - anexo l do Edital

do referido Pregão, o Plano de Trabalho poderá ser apresentado em até 1 0 (dez) dias da assinatura
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do contrato.

Considerando o exposto, o Pregoeiro, após análise do presente processo conhece

o recurso interposto, negando-lhe provimento quanto ao mérito.

No que diz respeito ao Cadastro no IBRAM, de acordo com a Instrução Normativa

supra, toda e qualquer Pessoa Jurídica ou Pessoa Física pode obtê-lo sem quaisquer

condicionantes, porém sendo obrigatório somente após assinatura contratual, fato esse que

mantem a Empresa SALT - SEA & LIMNO TECHNOLOGY CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. -

CNPJ N' 1 3.067.990/0001 -27, habilitada para o certame.

Nesses termos, submete à decisão superior, conforme S 4' do art. 109 da Lei

8.666/93, opinando pelo indeferimento total do recurso impetrado pela empresa GEO LOGICA -

CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., CNPJ N' 04.657.860/0001-53 com base nos fundamentos

acima apontados, mantendo a habilitação da Empresa SALT - SEA & LIMNO TECHNOLOGY

CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. - CNPJ N' 13.067.990/0001 -27.
(

É o entendimento

Em, 1 5 de dezembro de 2017

Fábid Claylton Ferreija Aragão
Presidente - CPI./CODHABPregoeiro - CPL/CODHAB

(
8Jefferson Fernal

Mem12i?ó'CP

a Filho Aline Salva Lopes
Assessor Pleno - DIPRO/CODHAB
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