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CONCEIÇÃO DO JACUÍPE – BA, 15 de maio de 2020.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Assunto: Habilitação. Julgamento de Recurso.
Ref. Edital CP N° 001/2020
Objeto: contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza pública:
varrição e serviços congêneres, coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares
e coleta e transporte dos resíduos da construção civil e congêneres, na sede e nos
distritos do Bessa e Picado, no município de Conceição do Jacuípe/BA.
Recorrentes:
1. CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI
2. MB SOUZA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA –ME
3. RBR EMPREENDIMENTOS LTDA ME
Contrarrazões:
4. VIVERDE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI.

RELATÓRIO.
Os documentos de habilitação e as respectivas alegações lavradas em ata pelas
empresas licitantes, foram julgadas e publicadas em Diário Oficial do Município no dia
24/04/2020. Em tal oportunidade, todos foram oficialmente informados dos prazos
acerca dos recursos e contrarrazões, na forma da Lei 8.666/1993.
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Apenas três empresas recorreram da decisão veiculada por esta Comissão. Duas
requisitaram os recursos para avaliar se apresentariam contrarrazões, mas apenas
uma empresa as apresentou.

De posse dos recursos e contrarrazões, passa-se ao mérito.

DO MÉRITO.

RECURSO DA EMPRESA CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Acerca do Recurso apresentado pela empresa CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI,
contra a sua INABILITAÇÃO no presente certame, devem ser considerados os
seguintes fatos:

PRELIMINARMENTE, vale ressaltar que a empresa CTA EMPREENDIMENTOS
EIRELI, interpôs seu recurso tempestivamente, via correio eletrônico e este foi
recepcionado excepcionalmente por esta via, em face das restrições de recebimento
de público, no paço municipal.

Outrossim, faz-se mister esclarecer à empresa Recorrente, que a sessão pública de
abertura dos envelopes de habilitação foi, inquestionavelmente, transmitida em tempo
real, através da plataforma facebook, na página oficial da prefeitura de Conceição do
Jacuípe-BA. Inclusive toda a sessão ficou disponível na referida plataforma por 24
horas após sua ocorrência.
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A Recorrente traz à baila, em suas razões de recurso, temas impertinentes ou, ainda,
pertinentes à fase de Impugnação do Edital, o que, derradeiramente, não coaduna-se
com o intento legal inerente à peça recursal. Nesse sentido, as alegações que
poderiam ensejar a impugnação do edital não foram levantadas em tempo, e, neste
expediente, sem dúvida, estão preclusas, eis que operada a decadência.

DESCUMPRIMENTO DO ITEM 17.5, I, J e K

O item ora referenciado, e seus subitens “i”, “j” e “k”, exigem o seguinte:

17.5. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos
seguintes documentos:
i) Indicação de instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal
técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto
da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e
da declaração formal (com firma reconhecida) da sua disponibilidade, sob
as penas de inabilitação.
j) A visita Técnica NÃO será obrigatória e poderá ser substituída por
declaração de pleno conhecimento do objeto, das condições e peculiaridades
inerentes à natureza dos trabalhos e que assume total responsabilidade por
esse fato. A declaração deverá ser assinada pelo representante legal da
empresa, com firma reconhecida.
k) Declaração firmada pelo responsável da empresa com firma reconhecida,
de que dispõe de pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos veículos a
serem utilizados na prestação dos serviços, e que os mesmos deverão estar
devidamente

licenciados,

segurados

com

cobertura

para

terceiros,

cadastrados na ANTT.
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O reconhecimento de firma exigido nas supracitadas declarações é CLARO E
EXPRESSO, não havendo “armadilhas” ou qualquer subterfúgio que pudesse induzir
em erro os licitantes. Tratam-se de exigências simples e acessíveis a qualquer
empresa.

Conforme consta nos autos, a COPEL foi diligente e tentou cotejar a assinatura
constante do RG do signatário apresentado pela Recorrente, com aquela aposta nas
referidas declarações e, conforme pode ser visto por qualquer homem médio, elas
não são sequer parecidas.

Nenhum membro da Comissão de Licitação é perito para avaliar a grafologia da letra
do signatário, motivo pelo qual se exige o reconhecimento de firma. Ainda assim,
tentou-se comparar as assinaturas, considerando as limitações técnicas existentes,
mas houve consenso quanto diferença entre ambas. Ressalte-se que, por obvio, o
referido signatário não deixou qualquer cartão de autógrafo para se fazer o cotejo,
restando como medida de diligência observar seu DOCUMENTO OFICIAL DE
IDENTIFICAÇÃO, o que foi feito.

Perceba-se que a Recorrente foi inabilitada por descumprir exigências do edital,
previamente estabelecidas e não questionadas. A inabilitação não é um castigo
imposto, mas tão somente uma consequência do descuido da Recorrente.

O procedimento licitatório é norteado e regido por diversos princípios jurídicos, alguns
deles expressamente previstos na Lei 8.666/1993, haja vista sua importância.

O art. 3º da Lei 8.666/1993, dentre outros, destaca três princípios de fundamental
importância para correta condução do certame, quais sejam, o Princípio da
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Vinculação ao Instrumento Convocatório, o Princípio do Julgamento Objetivo e o
Princípio da Impessoalidade. Veja-se:
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 convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Segundo

o Princípio

do Instrumento Convocatório, as

regras

previamente

estabelecidas no edital, devem ser seguidas com rigor pela Administração e pelos
licitantes, sendo esta uma ferramenta de Segurança Jurídica. Se afastar de tal
premissa, é desconsiderar o próprio Estado de Legalidade ao qual todos estão
submetidos.

Nesse diapasão, percebe-se que apenas seguindo com rigor as regras editalícias,
será possível proferir um julgamento objetivo acerca dos atos praticados no certame.
O Julgamento Objetivo é um dos princípios basilares da licitação pública. Como
julgamento objetivo entende-se aquele lastreado em critérios e parâmetros concretos,
precisos, previamente estipulados no instrumento convocatório, que afastem
quaisquer subjetivismos quando da análise da documentação.

Deste modo, por conclusão lógica, o referido princípio é considerado um corolário do
Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, de modo que, no julgamento
dos documentos de habilitação, DEVE a Presidente da COPEL observar os critérios e
normas, que ela mesma inseriu no edital, para subsidiar-lhe um julgamento objetivo,
isento, portanto, de qualquer resquício de opinião, interpretação pessoal, ou
subjetivismo.
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Diante disto, comprovando a conexão entre os Princípios, percebe-se que, ferindo a
vinculação ao instrumento convocatório e o julgamento objetivo, estar-se-á afrontando
o Princípio da Impessoalidade, afinal, não se pode flexibilizar determinada regra para
um licitante, em desfavor dos demais que seguiram o edital.

Isto não significa que um edital de licitação não possa conter regras inoportunas ou
excessivas (o que não é o caso). Porém, para situações dessa natureza, a Lei previu
o manejo do Instrumento de Impugnação ao Edital, definindo o prazo e o momento
processual oportuno para a sua interposição.

No caso concreto, deve-se registrar que a Recorrente NÃO IMPUGNOU o presente
edital, aceitando tacitamente TODOS OS SEUS TERMOS, de modo que torna-se
absolutamente inoportuno tentar rediscutir determinada exigência em sede de
Recurso.

Ora, se não questionou os itens do edital na oportunidade processual correta, o seu
direito restou precluso, não cabendo, nesta fase do certame, este tipo de
questionamento.

O que se percebe, ante a peça recursal da Recorrente, é uma tentativa de rediscutir
temas preclusos, para afastar as exigências do instrumento convocatório.
Definitivamente, as exigências ora debatidas, são absolutamente legais e não
limitaram ou obstaram a competitividade, estando todas as participantes aptas a
cumpri-las.
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Estando a exigência prevista no edital, cabe à COPEL, tão-somente, avaliar o seu
cumprimento. Não há margem para flexibilização, a favor ou contra qualquer licitante.

Neste sentido, os argumentos da CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI acerca da
validade de suas declarações previstas no item 17.5, “i”, “j” e “k”, não podem ser
acatados por esta COPEL.
DESCUMPRIMENTO DO ITEM 17.5, C

O item ora referenciado, exige o seguinte:
c) Atestados de Capacidade Técnica – Deverão ser apresentados atestados
de capacidade técnica da licitante, bem como dos responsáveis técnicos.
Neste último caso, os atestados devem estar devidamente registrados nos
seus

respectivos

Conselhos,

acompanhados

das

CAT,

pelos

quais

comprovem que os respectivos responsáveis técnicos, executaram ou estão
executando atividade pertinente e compatível em características, quantidades
e prazos com o objeto da presente licitação, podendo ser fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado.

Da leitura do acervo técnico apresentado pela Recorrente, concluiu-se que ela não
comprova a execução do serviço de varrição. Tal constatação é corroborada pela
própria Recorrente, que afirma em seu recurso possuir o seguinte acervo:

O edital, por seu turno, exige o seguinte:
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Assim, é possível concluir, sem muito esforço, que os serviços de varrição possuem
grande volume e relevância no objeto licitado, não sendo possível relativiza-lo, ou
mesmo compara-lo com os serviço de limpeza de praia, que envolve a utilização de
técnica e equipamentos específicos, que o diferem da varrição prevista no edital.
Logo, não há como mensurar a maior ou menor complexidade entre eles. Apenas são
diferentes.

Inclusive, o serviço de varrição em Ilhéus, é executado diretamente pela Prefeitura,
através da Secretaria de Serviços Urbanos (Secsurb). Veja-se reportagem publicada
antes do último carnaval (https://www.otabuleiro.com.br/blog/ilheus-operacao-especial-delimpeza-durante-o-carnaval):
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Justamente por isso a Recorrente não possui em seus atestados qualquer menção à
serviços de varrição, já que nunca os executou. Não se trata de questionar a
competência da empresa, mas tão-somente de verificar se mesma possui, ou não,
experiência comprovada para executar os serviços definidos no presente edital.

Nesse sentido, verificou-se que, no que tange a “VARRIÇÃO MANUAL DE GUIAS E
SARJETAS DE RUAS E AVENIDAS” e “VARRIÇÃO MANUAL DE PRAÇAS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS”, a Recorrente não demonstrou capacidade técnica,
motivo pelo qual foi inabilitada.

A empresa VIVERDE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, por seu turno, apresentou
contrarrazões dentro do prazo legal e, em suma, endossou as alegações que havia
registrado em ata. Dos fatos apontados pela citada empresa, esta Comissão apenas
entendeu pertinentes justamente os dois itens que foram acima aclarados.

Deste modo, tendo em vista o quantum exposto neste expediente, e ainda em face
das razões de recurso e contrarrazões apresentadas pelas empresas recorrentes,
RESOLVE a COPEL, indeferir o Recurso da CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI e,
consequentemente, manter a sua INABILITAÇÃO.

RECURSO DA EMPRESA MB SOUZA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E
SERVIÇOS LTDA –ME

A Recorrente traz à baila, em suas razões de recurso, sua irresignação em face da
sua inabilitação, alegando, em linhas gerais, que possuiria prazo para regularizar sua
situação junto ao fisco federal e, ainda, que possuiria atestados operacionais
compatíveis com o objeto da presente licitação.
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DESCUMPRIMENTO DO ITEM 17.3, C.

O item ora referenciado, exige o seguinte:

17.3. A Regularidade Fiscal e trabalhista será comprovada mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

A regularidade fiscal FEDERAL exigida no item acima é comprovado mediante
apresentação da CERTIDÃO NEGATIVA (ou positiva com efeitos de negativa) DE
DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.
Trata-se de exigência simples e acessível a qualquer empresa.

Conforme consta nos autos, a alegação de descumprimento do referido item se deu
no dia 09/04/2020. A sessão da presente licitação, QUE NÃO CONTOU COM A
PRESENÇA DA RECORRENTE, foi transmitida em tempo real, possibilitando o seu
acompanhamento, ao menos à distância, por algum representante da empresa.

Utilizando-se o critério de contagem de prazos previsto na Lei 8.666/1993, a
Recorrente teria até o dia 16/04/2020 para sanar a irregularidade, o que não foi feito.
Eventual prorrogação desse prazo, é uma discricionariedade conferida pela LC
123/2006 à Administração Pública e, tendo em vista a iminente necessidade em
encerrar o presente certame, não se fazia nem conveniente, nem oportuno, dilatá-lo.
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Também é imperioso destacar que o dever de sanar tal irregularidade dentro do prazo
é exclusivamente da licitante irregular que, não o fazendo, suportará os efeitos da
decadência do seu direito. É o que diz o §2º do art. 43 da LC 123/2006. Veja-se:

§ 2o A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste
artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

Assim, estando a exigência prevista no edital e na Lei, cabe à COPEL, tão-somente,
avaliar o seu cumprimento. Não há margem para flexibilização, a favor ou contra
qualquer licitante.

Neste sentido, os argumentos da MB SOUZA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E
SERVIÇOS LTDA –ME acerca da sua regularidade fiscal federal prevista no item
17.3, “c”, não podem ser acatados por esta COPEL.
DESCUMPRIMENTO DO ITEM 17.5, C
O item ora referenciado, exige o seguinte:
c) Atestados de Capacidade Técnica – Deverão ser apresentados atestados
de capacidade técnica da licitante, bem como dos responsáveis técnicos.
Neste último caso, os atestados devem estar devidamente registrados nos
seus

respectivos

Conselhos,

acompanhados

das

CAT,

pelos

quais

comprovem que os respectivos responsáveis técnicos, executaram ou estão
executando atividade pertinente e compatível em características, quantidades
e prazos com o objeto da presente licitação, podendo ser fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado.

Da leitura do acervo técnico apresentado pela Recorrente, concluiu-se que ela NÃO
comprova a execução de serviços de “VARRIÇÃO E SERVIÇOS CONGÊNERES,
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COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COLETA E
TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONGÊNERES”,
conforme consta no objeto do edital. Tal constatação é corroborada pela própria
Recorrente, que afirma em seu recurso possuir acervo compatível com o objeto da
licitação, destacando dois contratos, nos municípios de Manoel Vitorino/BA e Pé de
Serra/BA. Veja-se:

O edital, por seu turno, exige o seguinte:
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Assim, é possível concluir, sem muito esforço, que apenas os serviços de varrição
são contemplados nos atestados operacionais da Recorrente. É fácil perceber que a
atuação da empresa cinge-se ao que se denomina de “capina, poda e pintura de
meio-fio”, com alguns serviços adicionais de manutenção e apoio administrativo,
caracterizando, inclusive, indevida aglutinação de objetos. Contudo, o serviço ora
licitado é de complexidade muito superior, exigindo dos licitantes que apresentem
atestados ao menos compatíveis em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação, conforme dicção do art. 30, II, da Lei 8.666/1993:

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

Ignóbil que o acervo apresentado pela licitante Recorrente é incompatível com o
objeto do edital, detalhado em seu termo de referência e demais anexos.
Justamente por isso a Recorrente não possui em seus atestados qualquer menção à
COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COLETA E
TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONGÊNERES, já que
nunca os executou.

Nesse sentido, verificou-se que, no que tange à capacidade técnica operacional, a
Recorrente não demonstrou compatibilidade com o objeto do edital, motivo pelo qual
foi inabilitada.
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A empresa VIVERDE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, por seu turno, apresentou
contrarrazões dentro do prazo legal e, em suma, endossou as alegações que havia
registrado em ata. Dos fatos apontados pela citada empresa, esta Comissão apenas
entendeu pertinentes justamente os dois itens que foram acima aclarados.

Deste modo, tendo em vista o quantum exposto neste expediente, e ainda em face
das razões de recurso e contrarrazões apresentadas pelas empresas recorrentes,
RESOLVE a COPEL, indeferir o Recurso da MB SOUZA CONSTRUÇÕES
TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA –ME e, consequentemente, manter a sua
INABILITAÇÃO.

RECURSO DA EMPRESA RBR EMPREENDIMENTOS LTDA ME

A Recorrente traz à baila, em suas razões de recurso, sua irresignação em face da
sua inabilitação, alegando, em linhas gerais, que teria cumprido as exigências
previstas no item 17.5.1, “a” e “c”, do edital.

DESCUMPRIMENTO DO ITEM 17.5.1, A e B.

O item ora referenciado, exige o seguinte:

17.5.1. Na forma do inciso IV, do art. 30 da Lei 8.666/1993, a título de prova
de atendimento de REQUISITOS PREVISTOS EM LEI ESPECIAL, deve a
licitante apresentar:
a) Inscrição no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente (IBAMA).
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b) Comprovação de que a empresa Licitante encontra-se em conformidade
com as obrigações ambientais e as atividades de controle, por meio do
CTF/APP ou CTF/AIDA.

As exigências acima referenciadas, alocadas no edital com supedâneo no inciso IV,
do art. 30 da Lei 8.666/1993, são objetivas e acessíveis a qualquer licitante, não
constituindo, portanto, qualquer espécie de restrição à competitividade.

A comprovação de tais requisitos de habilitação possui forma específica, ou seja, o
IBAMA disponibiliza ferramentas próprias para a emissão dos documentos de
inscrição e regularidade, respectivamente.

Para a comprovação da Inscrição no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente (IBAMA), o seguinte documento deve ser apresentado:
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No que se refere à comprovação de que a empresa Licitante se encontra em
conformidade com as obrigações ambientais e as atividades de controle, por meio do
CTF/APP ou CTF/AIDA, o seguinte documento deve ser apresentado:
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Uma vez apresentados tais documentos, cumpridos estarão os requisitos ora
debatidos.

Inclusive,

ambos

os

documentos,

contém

um

CÓDIGO

DE

AUTENTICAÇÃO, que possibilita a verificação do seu conteúdo.
A Recorrente, por seu turno, apresentou documento diverso, que não atende em sua
plenitude o quanto exigido no edital. Veja-se:

Ainda que fosse feita qualquer diligência, não seria possível averiguar a autenticidade
do documento acostado pela Recorrente, pois este não possui código ou chave de
autenticação, para conferências posteriores. Só restaria, então, incluir os documentos
que a Recorrente deixou de apresentar no processo licitatório, o que é
expressamente vedado pela Lei.

Assim, estando a exigência prevista no edital e na Lei (Lei nº 6.938/1981, que foi
regulamentada pela INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 10, DE 27 DE MAIO DE
2013), cabe à COPEL, tão-somente, avaliar o seu cumprimento. Não há margem para
flexibilização, a favor ou contra qualquer licitante.
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Neste sentido, os argumentos da RBR EMPREENDIMENTOS LTDA ME acerca do
cumprimento dos REQUISITOS PREVISTOS EM LEI ESPECIAL, inseridos no item
17.5.1, “a” e “b”, não podem ser acatados por esta COPEL.

DO PEDIDO ALTERNATIVO

Deve-se esclarecer que, das 11 empresas que apresentaram seus envelopes no
certame, apenas 3 foram inabilitadas por descumprirem o item 17.5.1, “a” e “b”, do
edital. A maior parte das licitantes quedou precocemente do certame, por falta de
capacidade técnica.

Outrossim, é de bom tom alvitrar que o pedido alternativo formulado pela Recorrente
é incompatível com a finalidade do Recurso, conforme art. 109, I, “a”, da Lei
8.666/1993.

Ainda assim, não é demasiado esclarecer à Recorrente a legalidade estrita das
exigências ora debatidas.

De modo objetivo, insta esclarecer que a exigência de atendimento de requisitos
previstos em lei especial, é absolutamente legal, haja vista que encontra supedâneo
no artigo 30, IV, que prevê expressamente essa possibilidade. Veja-se:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
[...]
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for
o caso.
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Dentre tais requisitos, em absoluta compatibilidade com o objeto licitado, encontra-se
a exigência de comprovação de que a empresa licitante possua Cadastro Técnico
Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Tal exigência está
prevista na Lei nº 6.938/1981, que foi regulamentada pela INSTRUÇÃO NORMATIVA
IBAMA Nº 10, DE 27 DE MAIO DE 2013.

No art. 19 da citada Instrução Normativa, está estabelecido o rol de pessoas jurídicas
que são obrigadas à se inscrever no CTF/AINDA, com destaque para o seu inciso III,
“c”, conforme descrito abaixo:

Art. 19. São obrigadas à inscrição no CTF/AIDA as pessoas jurídicas que:

I - exerçam atividade de elaboração do projeto, fabricação, comercialização,
instalação ou manutenção de equipamentos, aparelhos e instrumentos
destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
II - se dediquem à prestação de serviços de consultoria sobre problemas
ecológicos e ambientais;
III - devam comprovar capacidade e responsabilidade técnicas, quando
exigidas:

[...]

c) no gerenciamento de resíduos sólidos.

Antes, em seu art 1° c/c o art. 2°, XI, a IN fala sobre o enquadramento de atividades
da Pessoa Jurídica, remetendo para o ANEXO I, senão veja-se:
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Art. 1º Regulamentar o Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumentos de Defesa Ambiental - CTF/AIDA, nos termos desta Instrução
Normativa.

Art. 2º Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por:
XI - enquadramento de atividade de pessoa jurídica: identificação de
correspondência entre a atividade exercida e respectivas descrições, nos
termos do Anexo I;

Analisando o Anexo I da mencionada IN, percebe-se que as empresas enquadradas
na categoria GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS
(código 0004-00), são obrigadas, de fato e de direito, a manterem Cadastro Técnico
Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA. Veja-se:
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Assim, tendo em vista que a exigência de Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumentos de Defesa Ambiental - CTF/AIDA, nos termos da Lei Federal nº
6.938/1981, regulamentada pela Instrução Normativa em epígrafe, para Pessoas
Jurídicas que exercem atividades de GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
NÃO PERIGOSOS (código 0004-00), é prevista na legislação pátria e guarda absoluta
compatibilidade com o objeto licitado, não há que falar-se em exigência
desnecessária ou restritiva da competitividade.

A empresa VIVERDE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, por seu turno, apresentou
contrarrazões dentro do prazo legal e, em suma, endossou as alegações que havia
registrado em ata. Dos fatos apontados pela citada empresa, esta Comissão apenas
entendeu pertinente justamente o item que foi acima aclarado. Acrescente-se a isso, o
acerto nos argumentos da empresa VIVERDE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, no
que tange a inaplicabilidade do pedido alternativo formulado pela Recorrente.

Deste modo, tendo em vista o quantum exposto neste expediente, e ainda em face
das razões de recurso e contrarrazões apresentadas pelas empresas recorrentes,
RESOLVE a COPEL, indeferir o Recurso da RBR EMPREENDIMENTOS LTDA ME
e, consequentemente, manter a sua INABILITAÇÃO.

Será consignada nova data para a abertura dos envelopes das Propostas de
Preços, em aviso específico, publicado no Diário Oficial do Município.

Lourdes Jane Leal Brito
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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DESPACHO

DECISÃO DE RECURSO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020
RATIFICO nos termos do artigo 109, parágrafo 4º, da Lei n. 8.666/93 a decisão a mim
submetida, mantendo-a irreformável pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, para ciência das empresas recorrente e recorrida.

Conceição do Jacuípe (BA), 15 de maio de 2020.

NORMÉLIA MARIA ROCHA CORREIA
PREFEITA MUNICIPAL
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