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PARECER N' 120.0003q1 /2017

PROCESSO NO 392-002.341/201 7

INTERESSADO: CODHAB/DF

ASSUNTO: Recurso. Pregão Eletrõnico

Parque do Riacho.

Ro 31/2017-CODHAB/DF. Compensação Ambiental
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Sr'. chefe da Proju.

Trata-se de expediente encaminhado pela Comissão Permanente de Licitação

desta Comnanhia (CPL/CODHAB)f''Go dia 13/1.2/2017, e recebido nesta assessoria jurídica na

mesma data, às 09h55min. (fl. qÓ'27erso).\no/tLjal solicita a análise e manifestação desta PROJU

dos aspectos formais, com fu#cr6 no iNcí#c/VI,\do artigo ilgl da Lei federal no 8.666/1993, em

relação ao recurso interposto dela empr4sq Peoli$.ica 9gdsultoria Ambiental Ltda. (fls. 353/356),

bem como das contrarrazõeg apresehti:©as pela empresa Salt Sea & Limno Technology

Consultoria Ambiental Ltda. (fj$. 357/q58#,

recorri.
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Em apertada síntese, a Impugnante Geológica Consultoria Ambiental Ltda. pleiteia a

desabilitação da empresa Salt Sea & Limno Technology Consultoria Ambiental Ltda.

argumentando que o Pregoeiro da CODHAB ao habilitar a impugnada não verificou a falta de

documentos necessários. exigidos no edital, quais sejam: a "

ABRAM da emoresa" e o "
l

Ao final, requereu "...

na etaoa de /arlces"

Oportunamente, dentro do prazo legal concedido às contrarrazões empresa Salt

Sea & Limno Technology Consultoria Ambiental Ltda., defendeu a análise do Pregoeiro

argumentando que a análise documental atendeu a legislação de regência e as cláusulas

editalícias, e ao final, requereu o desprovimento do recursos com a consequente manutenção de

sua habilitação.

É o que basta a relatar

Opino.

»

.J
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Conforme Ata de Realização do Pregão Eletrõnico Ro 31/2017-CODHAB, encartada

às fls. 347/351 , o período para apresentação da Intenção Recursal foi fixado no dia..29ZlJZ29ilZ

e~a recorrente apresentou sua intenção recursal no día

28/1 1 /201 7, às 1 5hl 5min, portanto CL#hplida ã .exigência legal:

SS V''ifi':2'''Í''N

H

Quanto ao cumprimedtd do brazl

sua peça processual a CPL atesta quê b reco'se

\recursal/verifico que a Impugnante apresentou

l\ra aprgGentado dentro do prazo concedido.

Portanto, reconheço a te\ppestivi#la+le da impugnação em análise.
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Processo

DO MÉRITO

Prima fac/e, esclareço que tanto o poder público, quanto as licitantes, por força

do princípio da vinculação ao instrumento convocatório devem seguir as regras objetivamente

impostas, notadamente quanto ao cumprimento dos aspectos técnicos do objeto da licitação.

Este princípio pode ser verificado no art. 41, caput, da Lei n' 8.666/93: "Á

Administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente

v/ncu/ada'. O edital, neste caso, torna-se leí entre as partes, assemelhando-se a um contrato de

adesão cujas cláusulas são elaboradas unilateralmente pelo Estado. Este mesmo princípio dá

origem a outro que Ihe é afeto, qual seja, o da inalterabilidade do instrumento convocatório.

Em sendo lei. o Edital com os seus termos atrelam tanto à Administração, que

estará estritamente subordinada aos seus próprios atos, quanto às concorrentes - sabedoras do

inteiro teor do certame.

De fato, em regra. depois de publicado o Edital, não deve mais a Administração

promover-lhe alterações até findo o certame, proibindo-se a existência de cláusulas ad hoc, salvo

se inverso exigir o interesse público, manifestamente comprovado. Trata-se de garantia à

moralidade e impessoalidade administrativa, bem como ao primado da segurança jurídica.('

A Administração e as lícitantes ficam restritas ao que lhes é solicitado ou

permitido no Edital, quanto ao procedimento, à documentação, às propostas, ao julgamento e ao

contrato. Todos os atos decorrqJ;ltesNdo procedimento licitatório, por óbvio. vincular-se-ão ao
contrato

Verifica-se n(l capa\em }tpreço que/qs pontos confrovertidos indicados pela

recorrente não merecem prospêrpr pelas sqgyintes raide:

lo.) O cadasà'aMpnto /unte ao/IBRAM/DF não pode ser condicionante à

habilitação do licitante vencedor\ +Ndcl#m vis+êí que o certame licítatório abrange licitantes de

\
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outras unidades federativas que somente procederão ao cadastramento junto ao órgão ambiental

após a assinatura do contrato.

Conforme art. l o, da Instrução Ro. 114, 201 4-ABRAM/DF, de 16 de junho de 201 4,

o cadastro de profissionais e empresas prestadoras de serviço de consultoria ambiental Qbielixa

caráter obrigatório, de pessoas físicas

à elaboração do

projeto, fabricação, comercialização, instalação ou manutenção de equipamentos, aparelhos e

instrumentos destinados ao controle de atividades efetíva ou potencialmente poluidoras; bem

como à realização de laudos técnicos ou laboratoriais para apresentação ao IBRAM. )

A exigência para apresentação da Declaração de Cadastro na fase de

habilitação, não é justificável. não estando amparada pelo inciso IV, do artigo 30 da Lei

8.666/93, segue referência legal:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

1 - registro ou inscrição na entidade profissional competente;

11 - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente

e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto

da licitação, e indicação das instalações e do apareihamento e do

pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto

da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da

equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

\

.J

nl - comprovaZao, +&neAida pelo órgão''ticitante, de que recebeu os

documentos,je, qugnb\(kigido, de qtlê tomou conhecimento de todas

as /níormaçbes ê dbs\hond/Cães//oca/s para o cumprimento das

obrigações db/e#o da Aíc/lição;

lv - prova dàx atendia(jn$K.ç# requisitos previstos em lei especial,

quando for o capo..dri#o nosso)

Esclareço que lei espe(epal à'-tlííal gé refere o aludido inciso lv, trata-se diJ8i
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ordinária (inciso 111, do art. 59, da Constituição Federal de 1988) que tenha passado pelo regular

processo legislativo.

A instrução normativa 1 1 4/201 4 do ABRAM/DF nãQ..é..lei..eldililárla, não condiciona

a participação na fase licitatória somente às empresas que possuam o aludido cadastro,

limitando-se somente aceitar para análise de documentos técnicos cujos elaboradores sejam

profissionais, empresas ou sociedades civis regularmente registradas no Cadastro que trata o art.

l o. Onde o legislador não restringiu, não compete ao intérprete impor restrição.

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

contrato e início dos trabalhos objeto da licitação em tela.

2'.) O Plano de Trabalho tem prazo certo para ser apresentado pela licitante

vencedora, ou seja, após a assinatura do Contrato a contratada telâlQ({Íez) d as corridos oara

aDresentacão de seu plano. que será submetido a aprovação e fiscalização. Tal exigência consta

tanto do termo de referência, quanto da minuta do contrato (C/áusu/a O/tava, fnc/se ///) encartados

neste caderno processual.

Forte nessas razões, conheço do recurso dada a tempestividade no seu manejo,

opino pela improcedência,J&o recurso da empresa Geológica Consultoria Ambiental
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