
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Especial de Licitação

Resposta SEI-GDF - SLU/PRESI/CEL  

 REPOSTA IMPUGNAÇÃO EDITAL

MODALIDADE: Concorrência n. 01/2018-SLU/DF

INTERESSADO: Serviço de Limpeza Urbano

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação e
manutenção da Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Ceilândia (UTMB – Ceilândia) e da Usina
de Tratamento Mecânico Biológico da Asa Sul (UTMB – Asa Sul), as quais tem como função o
tratamento dos resíduos sólidos domiciliares indiferenciados provenientes da coleta convencional,
conforme as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

IMPUGNANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A – CNPJ 17.851.447/0001-77

DA TEMPESTIVIDADE

A pe ção de impugnação protocolada no dia 29/03/2018 (quinta-feira) foi despachada a esta
Comissão Especial de Licitação, ins tuída por meio da Instrução nº 06, de 19 de janeiro de 201, na
mesma data, ver-se, portanto, que a referida foi realizada de forma INTEMPESTIVA, nos termos do
item 3.2. do Edital, in vebis:

3.2. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a comissão o licitante que
não o fizer até o 2º (segundo) dia ú l que anteceder a abertura dos envelopes, indicando as falhas
ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso.

De acordo com o Decreto Federal 3555/00, o primeiro dia ú l na contagem regressiva de prazos é o
dia 02 (segunda-feira); e o segundo, o dia 29 (quinta-feira); sendo o dia 28 (quarta-feira) de março de
2018, até o úl mo minuto do encerramento do expediente do órgão, o prazo para que o licitante

vesse protocolado sua impugnação ao Edital, uma vez que dia 30 (sexta-feira) de março de 2018 foi
feriado nacional, não podendo ser computando como dia útil.

Inobstante alegações quanto ao prazo indicado no Ato Convocatório, registra-se que os prazos
elencados no referido edital estão em consonância com as Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/00,
permanecendo, assim, tais prazos fixados, inalterados.

Todavia esta Autarquia irá responder aos ques onamentos apresentados pela REQUERENTE, como
DIREITO DE RESPOSTA, mesmo porque, num regime democrá co, a Administração tem o dever de
esclarecer toda e qualquer dúvida dos particulares.

DA ANÁLISE

Os ques onamentos foram reme dos à área técnica, por serem concernentes aquele setor, o qual se
manifestou, a seguir:

1. APONTAMENTO

A empresa apresenta o seguinte questionamento:

"1 - UTILIZAÇÃO DE VALOR DE SALÁRIO MÍNIMO DESATUALIZADO.

6. No Anexo C-4  - PLANILHA DE MÃO DE OBRA, para os itens "P1", "P2",
"P3" e "P1'", o cálculo da insalubridade é feito com a atualização do valor
do salário mínimo de janeitro de 2017 (R$ 937,00)

7. Trata-se d.....

8. Considerando que o p......

, o referido salário deve ser atualizado, corrigindo, inclusive o valor global
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do contrato.”

Esclarecimento:

Considerando que o pleito para a contratação se dará a par r de 03 de
abril de 2018 e que já vigora novo salário mínimo de R$ 954,00, para o ano
calendário de 2018, consideramos que é per nente atualizar o valor
referente ao salário mínimo logo após a Contratação. Tendo em vista as
recomendações con das no Parecer nº 731/2017 da PRCON/PGDF e em
Conformidade o §8° do art. 65 da Lei n'' 8.666/93:

De acordo com o §8° do art. 65 da Lei n'' 8.666/93, "(I variação do valor
contratual para lazer face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato. as atualizações, compensações ou penalizações financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o
empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu
valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser
registrados por simples apos la, dispensando a celebração de aditamento
",.

2. APONTAMENTO

A empresa apresenta o seguinte questionamento:

"2. VIOLAÇÃO À OBRIGAÇÃO DO ARTIGO 30, DA LEI 8.666/93

9. O Edital viola com total clareza a deter....

10. O objetivo....

11. Os Serviços......

12. O artigo 30....

13. Infelizmente.....

14. A finalidade da lei....

15. O referido item impugnado....

16. A permissão.....

17. Ainda que....

18. Adecisão proferida....

19. Não há dispensa.....

20. O acordão nº 1.808/2011......

21. Desta forma, a vinculação deve ser demonstrada na data prevista para
a entrega da proposta!!! Sendo que não é exigível a vinculação de forma
específica, como, no caso do julgado em atenção, vínculo empregatício.”

Esclarecimento:

Esta impugnação deve ser apreciados pela comissão permanente de
licitação por ser tratar de item rela vos aos termos presentes do edital
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 – CEL/SLU-DF. Não consta no Anexo
I (Projeto Básico) que é de autoria desta DITEC, os itens 7.13 que levou a
empresa SUSTENTARE SANEAMENTO S/A promover tal impugnação. Sendo
assim, sugerimos a Comissão permanente de licitação promover
esclarecimento.

Sobre o item 7.1.12. trata-se da situação do profissional detentor do
Acervo Técnico perante ao Conselho Regional de sua competência.

3. APONTAMENTO

A empresa apresenta o seguinte questionamento:

"3. ERROS NA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DAS PLANILHAS DE CUSTO
PARA AS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.

22. O edital....

23. Existe...

24. Apesar dos esclarecimentos.....

25. O esclarecimento.....
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26. Desta forma, a impugnantes.....”

Esclarecimento:

Reiteramos que, não houve impacto em relação aos quan ta vos
previstos para os insumos apontados, o coeficiente permanece o mesmo.
Sendo assim, ainda permanece inalterado os quan ta vos necessários a
realização dos serviços escopo do objeto desse certame. (Grifamos)

DO MÉRITO

Insta, esclarecer a REQUERENTE que após análise das planilhas de custos constantes dos autos, e que
a data da publicação do certame ocorreu depois do aumento do salário, e ainda que a Administração a
qualquer pode rever seus atos, conforme Súmula 473-STF:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, porque dêles não  se originam direitos; ou revogá-
los, por mo vo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos,  e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Desta forma, o questionamento é procedente.

Quanto a “VIOLAÇÃO À OBRIGAÇÃO DO ARTIGO 30, DA LEI 8.666/93”, novamente, destacamos que,
segundo a mais recente posição da doutrina e dos órgãos de controle, a demonstração de integração
do responsável técnico ao quadro permanente da empresa pode ocorrer por qualquer relação jurídica
lícita que reflita a existência de uma vinculação entre os sujeitos envolvidos (licitante e
responsável técnico). Sobre o tema, Joel de Menezes Niebuhr comenta:

Na realidade, o que importa para a Administração é que o profissional
indicado pelo licitante efe vamente par cipe da execução do contrato.
Nesse sen do, pouco importa se ele faz parte do quadro permanente do
licitante ou não. Ora, a Administração exige atestado de
capacitação técnico-profissional para averiguar se o licitante dispõe de
profissional experiente. Assim sendo, o modo como o licitante dispõe do
profissional é algo absolutamente irrelevante, se por meio
de vínculo empregatício, se faz parte do quadro societário do licitante, ou
se ele firmou um contrato de prestação de serviços em que se
compromete a par cipar da execução do futuro contrato. Insista-se, o
necessário para a Administração é que o licitante disponha de profissional
com a experiência desejada. O modo como o licitante dispõe do
profissional é irrelevante para a Administração; trata-se de questão que
diz respeito à empresa e ao profissional . (Grifamos.) (NIEBUHR, 2011, p.
393.) - Grifamos

O TCU apresenta a mesma diretriz, conforme se depreende de recente manifestação no Acórdão nº
1.495/2017 - Plenário:

[Acórdão]

9.3.2. ainda que a aplicação de produtos químicos seja essencial para
efe vidade e segurança da prestação do serviço contratado a ponto de
jus ficar a exigência de que a licitante possua o responsável técnico de
nível superior previsto no art. 30, § 1º, I, da Lei 8.666/1993, é vedado
exigir vínculo emprega cio anterior à data da entrega da proposta,
bastando apresentação de compromisso de contratação ou de prestação
de serviços, celebrados de acordo com a legislação civil comum;

(...)

O Acórdão TCU 1762/2010-Plenário, assevera que:

É irregular exigir a comprovação de vínculo emprega cio do
responsável técnico de nível superior com a empresa licitante na data da
licitação, bastando a comprovação da existência de um ajuste de
prestação de serviço quando da contratação.

(...)
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Nesse sen do, os Acórdãos 2.297/2005, 361/2006, 291/2007, 597/2007,
1.097/2007, 103/2009, 600/2011 e 2.898/2012, todos do Plenário deste
Tribunal. (Grifamos.) (TCU, Acórdão nº 1.495/2017, Plenário, julgado em
12.07.2017.)

O Edital solicita que a comprovação do profissional deve ser registrada no Conselho  profissional
competente (7.1.12), isso no momento da licitação, enquanto que posteriormente, ou seja, para
contratação será necessário que a empresa vencedora comprove o vínculo emprega cio desse
profissional, pois conforme demonstrado no Acórdão do TCU "é vedada exigir vínculo emprega cio
anterior  à data da entrega da proposta", e

7.1.12 Comprovação de profissional(is) de nível(is) superior(es) com
graduação em engenharia, devidamente registrado(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, detentor(es) do Acervo
Técnico que comprove ap dão para desempenho das a vidades, a seguir
relacionadas, e da(as) respec va(s) Cer dão(ões) de Acervo Técnico –
CAT, expedida(s) pelo referido conselho.

Referente, ao terceiro apontamento “3. ERROS NA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DAS PLANILHAS DE
CUSTO PARA AS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS”, a área técnica apontou que os
coeficientes não foram alterados.

DA CONCLUSÃO

Do exposto, com base nas razões de fato e de direito acima desenvolvidas, acolhemos a
IMPUGNAÇÃO interposta pela empresa, respondendo como DIREITO DE RESPOSTA, para no mérito
DAR PROVIMENTO PARCIAL, desta forma, a presente licitação será suspensa para ajustes nas
Planilhas, sendo publicada posteriormente nova data para abertura do certame.

 

NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA

PRESIDENTE SUBSTITUTA DA CEL

 

TAIS CORRÊA ALVES

MEMBRO DA CEL

 

Documento assinado eletronicamente por NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA -
Matr.0270934-1, Presidente de Comissão Especial de Licitação - Substituto(a), em 02/04/2018,
às 12:44, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no
Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por TAIS CORRÊA ALVES - Matr.0271537-6, Membro da
Comissão Especial de Licitação, em 02/04/2018, às 12:45, conforme art. 6º, do Decreto n°
36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 6614321 código CRC= 04A820D9.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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