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PARECER N" 26/,2022

De: Departamento Jurídico

Para: Departamento de Compras e LicitaçÕes

Ref.: Chamamento Público no 0312020

Rec.: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS

COOPERTRAGE

AGENTES ECOLOGICOS

Veioaestedepartamento,paraanáliseeposteriorparecer'Recurso

Administrativo apresentado pela CooPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES

ECOLÓGIC os - cooPERÍRAGE.

O obieto do Chamamento é: Contratação de organizaçáo(Ões) cooperativas e/ou

associagõesdecatadoresdemateriaisrecicláveisereutilizáveisparaaexec,çãodesêryiÇos
p()blico de PRoCESSAMEN TO e COMER1\ALIZAçÃO de resíduos sólidos urbanos

potencialmentereUtilizáveise/ourecicláveissecos,decaracterísticasdomiciliaresou
equiparados, proveniente dos sêrviços de colela seletiva pÚbtica no Municipio de União da

Vitória.Osserviçosdeprocessamentocompreendemasatividadesde:recepção'seleçáoe

manuseio (triagem), prensagem, enfardamento e armazenamento lemporário até a

comercialização dos materiais fruto desta atividade' bem como também o maneio e o

encaminhamento para a destinação/disposição final dos reieitos' em conformidade com fulcro

no art. 24, inciso XXVll, da Lei no 8.666, de 21 de iunho de 1993' com a rcdaçáo dada Pelo

art.STdaLein'11.445,deo5dejunhode2oo7,elegistaçãocorrelata'bemcomoasdêmáis
exigências previsÍas neste Edital s seus Ánexos'

O Recurso apresentado na decisáo de inabilitação da

BALHO

pauta-se

DOS GENTES ECOLÓGICOSACOOPERATIVA DE TRA

esrroo oo plurÁ
PREFETTURA ÍIIUNICIPAL DE UÍ{TÃO OI VTTóNTI
Rua Dr. Cruz Machado, 205 - 3' a 4' Pavimcntoe
Fonc: 42-523-lO1l e-malh pmuvaOnet-uni.o.com.br
cÍ{PJ 75.967.760/OOO1-71
Slte OÍlciâl: www.unlaodavltoria.pr.gov.br

COOPERTRAGE.

Passo à análise:



ESÍADO DO PARAÍ{Á
PREFEÍTURA MUÍ{TGIPAL DE UNtÃO DA VTTóRIA
Rua Dr. Cruz Machâdo, 2o5 - 3'e 4' Pavimêntos
Fone: 42-523-1O11 ê-mail: pmuvaOnet-unlao.com.br
cNPJ 7s.967.76OlOOO1-7r.
sitê oílclal: www.uniaodavitoria.pr.gov.br

O questionamento apresentado, como aventado, cinge-se na inabilitação

da participante COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLOGICOS -

COOPERTRAGE, pautada na falta de funcionamento da esteira de triagem.

Em suas razões, aduz a recorrente, que na data da vistoria, a esteira

passava por manutenção eÍraordinária. Aduziu ainda que a correia, componente

necessária ao funcionamento da esteira, foi adquirida no dia 0511112021, voltando a

funcionar após a devida instalação.

Ocorre que as alegaçôes da recoÍrente náo merecem acolhimento

Nos termos do Parecer Técnico de Vistoria , este assim concluiu em

relaçáo aos equipamentos da proponente COOPERTRAGE:
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ESTADO DO PARANÁ
PRETEITURA I{UNICIPAL DE UNIÂO DA VTÍóRIA
Rua Dr. Cruz üachado, 2O5 - 3'e 4' Pâvimentos
Fonê: 42-523-1O11 e-mallr pmuvaOnêt-uniao.com,br
cNP' 75.967.760/O0O1-71
slte oficial: www.uniaodavltoria,pr,gov.br

Num primeiro momento, há de salientar que os procedimentos licitatórios

buscam a melhor prestação do serviço, sendo regidos dentre outros, pelo princípio da

proposta mais vantajosa.

Nessa toada é que a Administração exige que o particular demonstre por meio

da apresentaçáo de documentação, ou por meio de Vistoria, que detém aptidáo técnica

suficiente para executar o objeto da licitaçáo.

Acerca da temática, dispõe a Lei 8666/93:

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

(...) comprovação de aptidão para desempenho de atividade peftinente e

compatívetemcaracterísticas,quantidadeseprazoscomoobjetodalicitação'e

indicaçáo das iírsÍarações e do aparethamento e do pessoal técnico adequados e

disponíveis para a reatização do obieto da ticitação, bem como da qualificação de

cada um dos membros da equipe técnica que se responsa bilizará pelos trabalhos;

No caso em questão, o Edital é claro em fazer as exigências mínimas

necessárias a boa prestaçáo do serviço e ocorrendo quaisquer irregularidades por parte da

proponente, será a ela imposta, a devida inabilitação. Nesse sentido dispôs o Edital:

S.3.odescumprimentodequaisquerdasespecificaçõese/oudonumeráriomínimos

esÍabe/ecidos no Termo de Referéncia e nos Proietos 8ásrbos de cada Lote para

equipamentos, máquinas, recipientes e insumos, no momento da vistoia de que trata o

item 5.1.12.1, acanetará na desabititação da Associação ou Cooperaüva'

Nesse sentido, quando convocadas para realização de vistoria, cumpria as

participantes, no interregno estipulado manter em seu quadro, todos os equipamentos
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Referido preceito, pauta-se no dever de realizar a prestação menos

onerosa, de modo que o serviço contratado igualmente se apresente como a mais

completa solução para as necessidades perquiridas pela Administração Pública.
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PREFEITURA i4UNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRTA
Rua Dr. Cruz l.{âchado, 2OS - 3' ê 4' Pavimentos
Fone: 42-523-1011 e-mail: pmuva@net-uniao.com.br
cNPJ 75.967.760lOOOl-71
Site Oticial; www.uniaodavitoria.pr.eov.br

necessários e em regular funcionamento, a fim de demonstrar que de fato possuíam

capacidade técnica operacional para prestação de serviço de coleta de resíduos

sólidos urbanos.

Ao comparecer para a Vistoria, o departamento competente ao deparar-se

com a esteira de triagem sem funcionar, entendê que a participante não detém a

capacidade de prestar o serviço.

Ademais, tratando-se de serviço essencial de coleta, a municipalidade não

pode quedar-se na incerteza de que o trabalho será prestado de forma regular e

justamente para tanto, constou junto ao Edital, a realização da vistoria, a fim de

confirmar se as participantes teriam condiçáo de prestar o serviço'

Assim,oPoderPúbliconabuscadaplenaprestaÉodoserviçopúblicoimpÕe

aoprestadordoserviço,queestedetenhaplenagarantiadequeirácumprircoma
obrigação específica. No caso em questão, ante o maquinário deficitário compreendido pela

esteira de triagem, resta inevitavelmente configurado o não atendimento ao Edital'

Assim, ante o descumprimento das normas Editalícias' bem como com o fim de

garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório'

esteparecerénosentidodemanteradesabilitacãodaparticipantecooPERATlVADE

TRABALHoDoSAGENTESEcoLoGIcoS(GoPERTRAGE)vezquedemonstrasera

medida correta a seguir.
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É o parecer.
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