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Ofício nº. 55/2015/AC 

 
Curitiba-PR, 06 de maio de 2015. 
 
 
 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
UNILAB 
Redenção - CE 
    
    
    
Assunto: Assunto: Assunto: Assunto: Interposição de Pedido de Alteração de Edital Interposição de Pedido de Alteração de Edital Interposição de Pedido de Alteração de Edital Interposição de Pedido de Alteração de Edital –––– Pregão Eletrônico nº 10/2015  Pregão Eletrônico nº 10/2015  Pregão Eletrônico nº 10/2015  Pregão Eletrônico nº 10/2015 

–––– COPLAM/PROPLAN  COPLAM/PROPLAN  COPLAM/PROPLAN  COPLAM/PROPLAN –––– Processo Administrativo nº 23282.001016/2014 Processo Administrativo nº 23282.001016/2014 Processo Administrativo nº 23282.001016/2014 Processo Administrativo nº 23282.001016/2014----
20202020    

    
    
    
 
A empresa PERSPECTIVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, nome fantasia 
AÇÃO CONSULTORIA AMBIENTAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ: 01.681.443/0001-58, com sede na cidade de Irati – PR., sita à Rua Dr. Correa, nº 
454, sala 2, Centro, CEP: 84.500-00, fone: (41) 3029-6798, com escritório comercial na 
cidade de Curitiba – PR, situado à Av. República Argentina, 357 – CJ 16 – Água Verde, 
CEP: 80240-210, através de seu representante que a esta subscreve, vem à digna 
presença de V.Sa. para com o devido respeito apresentar as razões para a solicitação da 
referida alteração do Edital supracitado. 
 
    
    
    
DOS FATOSDOS FATOSDOS FATOSDOS FATOS    
    
As exigências descritas no Item 9.4.4 relativo à Qualificação Técnica, alínea “e”, alínea 
esta transcrita em sua totalidade abaixo, refere-se a normativa ambiental 01/2014 da 
Superintendência Estadual do Meio Ambiente SECAME para o cadastramento de 
pessoa jurídica ou física no referido Órgão Ambiental. 
 
Salienta-se que, o prazo para a sua efetivação é de 30 (trinta) dias, o que reduz a 
competitividade do certame em nível nacional, pois restringe as empresas de outros 
Estados a realizarem o cadastramento dentro do prazo legal da publicação e execução 
da licitação, ferindo a legislação federal lei 8666/93. 
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É plausível tal exigência, desde que a empresa vencedora apresente tal documento 
dentro do prazo exeqüível e corrente 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, sem 
prejuízo das sanções cabíveis. 
 
É importante frisar, que este cadastro não é preponderante indispensável para o inicio 
e execução dos serviços deste certame que é “contratação de empresa para prestação 
de serviços de operacionalização, manutenção e monitoramento das Estações de 
Tratamento de Esgoto (ETE)”. 

 
Transcrição do trecho do edital da PE 10-2015 – Seção 9; item 9.4.4; alínea “e”: 
 

9. DA HABILITAÇÃO 
9.4.4. Relativamente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
e) Cadastro Técnico Estadual de empresa, de acordo com a Instrução Normativa 01/2014, 
junto a Superintendencia Estadual do Meio Ambiente -SEMACE  

 
Já no tocante à abertura do certame, há divergência de datas expressas no referido 
edital, uma vez que no site da UNILAB no item 2.2 consta que a data de abertura do 
edital será o dia 11/06/2015, todavia no site do Comprasnet  consta a data de abertura 
em 11/05/2015. 
 
E para o perfeito entendimento do objeto desta licitação, se faz necessária a 
apresentação do manual de operação da estação de tratamento de esgoto sanitário 
informado em varias etapas do termo de referencia, com a finalidade de realizar a 
publicidade dos documentos a serem disponibilizados aos interessados, conforme 
determina a lei 8666/93. 
 
 
    
DO DIREITODO DIREITODO DIREITODO DIREITO    
    
A inserção de exigências de qualificação documental que são perfeitamente 
dispensáveis à prestação de serviço proposta pelo PE 10/2015, mesmo após a total 
comprovação de operação de estação de tratamento de esgoto com capacidade de 
tratamento maior ou similiar, comprova-se que a medida adotada fere os princípios 
basilares das licitações que têm fundamento na própria Constituição Federal, art. 37, 
XXI, o qual “concessa vênia”, colacionamos, que indica expressamente que exigências 
dispensáveis para a garantia do cumprimento do contrato não devem ser permitidas 
em processo licitatórios, pois inibe a competitividade  conforme o Art 37 e 3° da lei 
8666/93: 
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“Art. 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 
... 
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
COMPRAS e alienações SERÃO CONTRATADOS MEDIANTE PROCESSO DE 
LICITAÇÃO PÚBLICA QUE ASSEGURE IGUALDADE DE CONDIÇÕES A TODOS 
OS CONCORRENTES E ARREMATANTES, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, O QUAL SOMENTE PERMITIRÁ AS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA E ECONÔMICA INSDISPENSÁVEIS À GARANTIA DO CUMPRIMENTO 
DAS OBRIGAÇÕES”; 

 
Embora a Constituição aluda, de forma expressa, os cinco princípios (legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), vários outros passaram a 
disciplinar o procedimento licitatório com o advento da Lei 8.666/93 que em seu art. 3º 
cristalizou-os, conforme se aduz de seu texto, “in verbis”: 
 

“Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do principio constitucional 
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 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”. 
§ 1º É vedado aos agentes públicos:§ 1º É vedado aos agentes públicos:§ 1º É vedado aos agentes públicos:§ 1º É vedado aos agentes públicos:    
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação e homologação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter restrinjam ou frustrem o seu caráter restrinjam ou frustrem o seu caráter restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão dacompetitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão dacompetitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão dacompetitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da  naturalidade, da  naturalidade, da  naturalidade, da 
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato”.irrelevante para o específico objeto do contrato”.irrelevante para o específico objeto do contrato”.irrelevante para o específico objeto do contrato”.    

 
 
 

DO PEDIDODO PEDIDODO PEDIDODO PEDIDO    
    
Posto isto, solicita-se subsiditariamente: 

• A supressão ou alteração da alínea “e” do item 9.4.4 da seção 9 do edital do 
referido certame; 

• A correção da data do item 2.2 sobre a data de abertura do edital que se 
encontra em divergência entre o site da UNILAB e o site do COMPRASNET. 

• Inclusão do manual de operação da estação de tratamento de esgoto sanitário 
informado em varias etapas do termo de referencia, com a finalidade de realizar 
a publicidade dos documentos a serem disponibilizados aos interessados 
conforme determina a lei 8666/93. 
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Termos em que, pede deferimento. 
 
 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
        
 

RUBENS LUIS QUEIROZRUBENS LUIS QUEIROZRUBENS LUIS QUEIROZRUBENS LUIS QUEIROZ    
SócioSócioSócioSócio----diretordiretordiretordiretor    

CREACREACREACREA PR  PR  PR  PR : : : : 116.706116.706116.706116.706/D /D /D /D  
 


