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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Procuradoria Jurídica do Município

PARECER JURÍDICO N° 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 083/2019
TOMADA DE PREÇO N° 004/2019
SOLICITANTE: CPL
ASSUNTO: Recurso Administrativo contra ata de julgamento de habilitação
Ementa: Recurso Administrativo interposto pela
licitante
WASTE
LOG
SOLUÇÕES
EM
LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
LTDA e SOL BRASIL SOLUÇÕES LTDA.
Tempestividade. Conhecimento. Mérito. Não
Provimento.

I - RELATÓRIO
01.
Enviou-se, em 06.01.2020, a esta Procuradoria
a Cl n° 001/2020/CPL, em que consta requerimento de lavra dos membros da CPL, em
que se solicita parecer jurídico sobre recurso administrativo interposto pelo licitante
WASTE LOG SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
LTDA (fl. 623/631 - protocolado em 12.12.2019) eSOL BRASIL SOLUÇÕES LTDA
(fl. 632/636 - protocolado em 13.12.2019) contra ata de julgamento de habilitação (fls.
618 - realizada em 06.12.2019).
02.
Foi feita remessa do PA em epigrafe, contendo
03 (três) volumes, com total de 640 folhas, acompanhado dos documentos pertinentes à
análise.
03.

É o sucinto relatório.

04.
Em cumprimento ao disposto no art. 15, inc. I
da Lei Complementar Municipal n° 11, de 09 de janeiro de 2009, passa-se a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
05.
De proêmio, deve-se salientar que a presente
manifestação toma por base, exclusivamente, os elçmentos constantes dos autos até a
presente data, e que, incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria sob o prisma
estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e
oportunidade dos atos no âmbito das colendas Secretarias Municipais, nem analisar
aspectos de natureza eminentemente técnica, econômica, financeira e/ou administrativa.
06.
Em relação aos aspectos de natureza técnica
alheios à seara jurídica, parte-se da premissa de que os órgãos e servidores competentes
para a sua apreciação detêm os conhecimentos específicos necessários e os analisaram
adequadamente, verificando a exatidão das informações constantes dos autos e atuando
\ l
em conformidade com suas atribuições.
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07.
Ressalte-se, por fim, que as manifestações
desta Procuradoria possuem natureza opinativa e, portanto, não vinculante para o gestor
público, o qual pode, de forma justificada, adotar orientação contrária àquela emanada
no presente pronunciamento.
08.
Apresentadas
preliminares, passa-se ao exame da questão.

essas

considerações

Dos aspectos formais do processo administrativo
09.
Deve os autos do processo ser regularmente
iniciado, autuado, protocolado e registrado, na forma exigida pelo artigo 38, caput, c/c
artigo 4o, todos da Lei Federal n° 8.666, de 1993, e suas folhas sequencialmente
numeradas e rubricadas, tal como exige o artigo 22, § 4o, da Lei Federal n° 9.784, de
1999.
10.
Sobre o alcance da Lei Federal n° 9.784/1998,
há entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciando na súmula 663/STJ,
pela sua aplicação “de forma subsidiária aos Estados e municípios se inexistente norma
local e específica regulando a matéria” .
11.
Assim, recomenda-se a juntada das folhas em
avulsas apontadas no item 02 deste opinativo, com a devida numeração e rubrica.
DO RECURSO ADMINISTRATIVO
12.
De acordo com a ata de julgamento de
habilitação (fls. 618), realizada em 06.12.2019, foi fixado o seguinte:
[...] O representante do consórcio observou que a licitante “SOL BRASIL” deixou
de apresentar alguns documentos dos documentos dos seus administradores
(Rodrigo e Humberto) conforme exigido na cláusula 8.2.1 alínea “b)” e que não foi
apresentado de forma satisfatória o atestado para disposição final exigido na
cláusula 8.2.4 alínea “c)” e pede a inabilitação da licitante “SAOL BRSIL”.
O representante da licitante “SOL BRASIL” alegou que o seu contrato social na
cláusula nona prevê que apenas um dos sócios administradores é suficiente para
representar a empresa e pediu que fosse verificado junto ao CRC do município
tais documentos e que o atestado apresentado atende ao Termo de Referência
alínea “d)” do item 2.1 e que apresentou um contrato com a SOLURB para
disposição final de resíduos sólidos.
A CPL promoveu diligência para verificar se tais documentos encontram-se no
CRC porém os mesmo não estão anexos no arquivo e sendo assim entende que
muito embora considere suficiente os documentos apresentados para atender a
cláusula 8.2 4 alínea “c)” a licitante “SOL BRASIL” de fato não apresentou
todos os documentos conforme exigido na cláusula 8.2.1 alínea “b)” sendo
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13.
Irresignada, a licitante WASTE LOG
SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA. às fls.
623/631, protocolou, em 12.12.2019, recurso, questionando a ata de julgamento de
habilitação (fls. 618), sustentando, em suma:
- Inabilitação da licitante SOL BRASIL SOLUÇÕES AMIENTAIS LTDA, por
ausência de comprovação da qualificação técnica, na forma do item 8.2.4, “c.2”,
quanto à destinação final de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais (Classe
11-A).

14.
Por sua vez, a licitante SOL BRASIL
SOLUÇÕES LTDA, às fls. 632/636, protocolou em 13.12.2019, recurso, questionando
a ata de julgamento de habilitação (fls. 618), sustentando, em suma:
- foi inabilitada por não atender a cláusula 8.2.1 “c”, no entanto, tais documentos
foram apresentados pela licitante.

15.
A ÇPL, por meio da Cl n° 01/2020, informa
que “constam algumas inconsistências no recurso da licitante “SOL BRASIL” onde a
mesma cita item que não foi o motivo de sua inabilitação.
16.
Pois bem, quanto à tempestividade. verificase que a Ata de Recebimento, Habilitação e Abertura de Prazo Recursal (fls. 618)
ocorreu em 06.12.2019, sendo que os licitantes foram intimados naquela mesma sessão
(fl. 618), ademais, houve publicação no DOEM n° 1335, de 09.12.2019 (fl. 619). Assim,
o prazorecursal de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, nos termos do art. 109,
inc. I, c/c seu § Io, da Lei Federal n° 8.666/1993 tem como término o dia 13.12.2019.
Logo, ambos os recursos interpostos são tempestivos, merecendo conhecimento.
17.
Quanto ao primeiro recurso, refere-se a
questionamento relacionados à alínea “c.2”, do item 8.2.4 do Edital. Ocorre que referido
item foi objeto de impugnação ulterior, que culminou em sua alteração, conforme se
percebe da Retificação ao adendo n. 02 ao Edital de Tomada de Preços n° 04/2019 (fl.
191), conforme publicação no DOEM n° 1.330, de 02.12.2019 (fl. 195), segundo o qual:
“Ficamantida a exigência de CAT expedido por conselho porém fica
desconsiderada a exigência de volumes, excluindo-se do edital a alínea
“c.2)”da cláusula 8.2.4 bem como exigências semelhantes que constem em
qualquer outra parte do edital ou seus anexos.”

18.
Deste modo, assiste razão à CPL, não havendo
que prosperar pretensão recursal da licitante WASTE LOG SOLUÇÕES EM
LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA.
19.
Quanto ao segundo recurso, a licitante SOL
BRASIL SOLUÇÕES LTDA se insurgi contra sua inabilitação, sustentado que foi
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inabilitada por não atender a cláusula 8.2.1 “c”, no entanto, tais documentos foram
apresentados pela licitante.
20.
Ocorre que, conforme ata de julgamento de
habilitação (fls. 618), realizada em 06.12.2019: “a licitante “SOL BRASIL’’ de fato não
apresentou todos os documentos conforme exigido na cláusula 8.2.1 alínea “b) ” sendo
por força da cláusula 8.2 do edital considerada inabilitada
21.
Ora a licitante em questão não foi inabilitada
por não atender a cláusula 8.2.1 “c”, mas sim, por não apresentar os documentos
necessários conforme alínea “b)” do item 8.2 do edital.
22.
levantada no segundo recurso.

Assim, não que prosperar a insurgência

23.
Portanto, é.caso de conhecimento dos recursos
interpostos, pois, tempestivos, e, no mérito, não provimento, conforme fundamentação
supra.
III - CONCLUSÃO
24.
Ante
o ' exposto,
manifesta-se
esta
Procuradoria, abstendo-se de se imiscuir nos aspectos de natureza técnica,
administrativa e de conveniência e oportunidade, pelo conhecimento e, no mérito, pelo
não provimento dos recursos administrativos interpostos pelas licitantes WASTE LOG
SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA e SOL
BRASIL SOLUÇÕES LTDA.
25.
À área técnica para as providências necessárias
quanto à recomendação constante nos itens 12 deste opinativo.
É, s.m.j, o parecer, em caráter opinativo, à consideração superior.
Aquidauana/MS, 07 de jauei-ro de 2020.
I
W V - J amJDdwc
ALEXANDRE DE PAULA TAMBANI
Advogado do Município
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PARECER JURÍDICO N° 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 083/2019
TOMADA DE PREÇO N° 004/2019
SOLICITANTE: CPL
ASSUNTO: Recurso Administrativo contra ata de julgamento de habilitação

DECISÃO
Nos termos da atribuição legal que me é conferida pela Lei Orgânica
do Município, em conformidade com os termos do Parecer Jurídico exarado,
considerando as razões e a fundamentação jurídica apresentadas pela ProcuradoriaGeral do Município, com base nos motivos expostos e vinculados, entendo por
HOMOLOGÁ-LO e o ACOLHO como razão de decidir.
Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Licitação, para conhecimento e
providências pertinentes.
Cumpra-se.

Prefeito Municipal de Aquidauana
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