PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fls. ______________________
Proc.nº 120-50.482/2017
Rubrica___________________

ATA DE SESSÃO
CONCORRÊNCIA N° 15/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 120-50.482/2017
ÓRGÃO INTERESSADO: SECRATARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM
Aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro do ano de 2018, na Sala de Sessões da Central Permanente de
Licitação do Município de São Luís, localizada na Central Permanente de Licitação, situada à Rua dos Ouriços,
lote 11, Qd 09, Calhau, CEP 65071-820, nesta cidade, em sessão pública a PREGOEIRA, WILMA FREITAS
RODRIGUES, e os demais membros da Comissão MARCELO DE ABREU FARIAS COSTA E AMANDA
DIAS SALDANHA, tudo em conformidade com o que consta do Processo Administrativo acima mencionado,
para proceder à sessão da Concorrência n° 15/2018/CPL, de interesse da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente - SEMMAM, que tem por objeto Contratação de empresa especializada para elaboração do
Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos – PMGRS de São Luís, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.305/2010 e Decreto Federal nº 7.404/2010, a partir das especificações técnicas
contidas neste Termo de Referência.
ABERTURA
Às 09:30 horas (horário local), pontualmente, a Comissão deu início aos trabalhos, verificando a ausência de
todos os licitantes participantes.
Apesar da ausência dos participantes, a Comissão decidiu por fazer constar o que segue:
A Comissão comunica que recebeu email encaminhado pela empresa FLORAM ENGENHARIA E MEIO
AMBIENTE LTDA., onde a empresa reafirma fato indicado como superveniente - anteriormente descrito em
suas contra-razões de recurso - onde alega, resumidamente, que o atestado técnico apresentado pela empresa
DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA não atenderia à exigência do edital (item 12.4.1.3), por não
fazer referência à localidade com população mínima de 500 mil habitantes.
Alega que o estudo, apesar de ter sido contratado e executado entre os anos de 2008 e 2010, baseia-se em
levantamentos e estatísticas realizados até o ano de 2007, período em que o município de Londrina possuía
população de 497.833 hab, de acordo com o censo do IBGE.
Assim, solicita a licitante que se use do direito de revisão para tornar a empresa DRZ GEOTECNOLOGIA E
CONSULTORIA LTDA inabilitada.
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Passamos agora a tecer alguns pontos em ata para que estes se façam do conhecimento de todos.
Inicialmente convém ponderar que a matéria de que trata a presente licitação já apresenta suas peculiaridades
o que a faz ser conduzida em um ritmo especial, pois em vários momentos a Comissão precisa lançar mão de
auxílio técnico especializado para dirimir eventuais dúvidas, assim, atravessar os procedimentos com
peticionamentos fora do prazo somente vem a causar um retardamento desnecessário ao certame. Por tal
fato preferiu-se manter a presente sessão e aqui realizar as devidas considerações.
Cabe à empresa FLORAM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, bem como a qualquer outra participante do
certame, apresentar os questionamentos que considerar pertinente em seu prazo de recurso, eis que esse é
o momento certo para tal tipo de solicitação, mas, considerando ter a empresa alegado a superveniência do
fato, essa Comissão apresenta justificativa para a não aceitação do argumento.
Apesar do atestado apresentado pela empresa DRZ Engenharia basear parte do serviço realizado em
levantamentos/Censo do ano de 2007 - quando a população do município de Londrina era de menos de 500
mil habitantes -, o estudo, o trabalho, o desenvolvimento do Plano de Saneamento Básico foi realizado entre
os anos de 2008 e 2009, quando a população já atendia à exigência do item 12.4.1.3 do Edital.
Não há como negar tal fato e nem como relativizar a situação, sob pena de se afetar o equilíbrio de participação
no certame. Por tais fatos as alegações descritas foram desconsideradas.
Dando sequência aos trabalhos, foi iniciada a abertura dos envelopes de Técnica e de Preço, e em seguida
suspensa a sessão para análise dos documentos.
Os documentos e o resultado da análise serão divulgados no site, devendo os participantes observarem os
prazos recursais após divulgação do resultado.
WILMA FREITAS RODRIGUES
RELATORA

MARCELO DE ABREU FARIAS COSTA

AMANDA DIAS SALDANHA

Membro

Membro
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