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CONTRARRAZÃO PREGÃO ELETRÔNICO 31/2017 

 

Nome: SALT - SEA & LIMNO TECHNOLOGY CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 

CNPJ: 13.067.990/0001-27 
 

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 Ltda. 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 Eletrônico 031/2017. 

 

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 

discricionariedade 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 empresa Geo Lógica em seu recurso refere-se a 

documentos de Habilitação/Qualificação da Proposta Técnica (seção 11 do ANEXO I - 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 cadastradas 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 no SICAF, é a apresentada no item 7.2.1 e seus sub-itens, e foi 

inteiramente atendida pela empresa SALT. 

 

De qualquer forma, a Geo Lógica reclama a falta dos itens “Cadastro da empresa no IBRAM” e 

“Plano de Trabalho”. Estes itens representam 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 IBRAM, a inscrição e o registro nesta instituição exigem também a 

inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CF-DF), o qual, por sua vez, só pode ser realizado 
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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. 

 

Em relação ao item Plano de Trabalho, a leitura completa do edital e seus anexos evidencia que 

este documento deve ser enviado 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, conforme pode ser 

conferido no ANEXO I (Seção 13.1, Parágrafo III) e no ANEXO III (Cláusula Oitava da Minuta do 

Contrato - Das obrigações das partes, Parágrafo III). 

 

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 inabilitar 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 licitatório. 

 

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.  

 

Vitor Massaki Izumi 

Representante Legal 

SALT - Sea & Limno Technology Consultoria Ambiental Ltda. ME 
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