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À 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE 

 

 

 

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

 

CONCORRÊNCIA CO.EPE.003/2017 

 

 

 

Objeto: Contratação de prestação de serviços e consultoria técnica especializada para realizar 

serviços, levantamentos e estudos de meio ambiente necessários à obtenção da licença prévia da 

UHE Bem Querer, localizada no Rio Branco, no estado de Roraima, junto ao Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), órgão responsável pelo processo de 

licenciamento ambiental do empreendimento. 

 

 

 

REF.: CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO  

 

 

 

O Consórcio WALM - BIOTA, integrado pelas empresas WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA 

AMBIENTAL LTDA e BIOTA PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL, já qualificado, tendo sido 

cientificado da interposição de recurso administrativo pelo Consórcio STCP-IGPLAN EIA/RIMA Bem 

Querer, composto pelas empresas STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA. e IGPLAN 

INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA LTDA. – EPP, vem apresentar suas contrarrazões, aguardando 

sejam acolhidas para manutenção da decisão atacada, como segue: 
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A. DO RECURSO INTERPOSTO PELO CONSÓRCIO STCP-IGPLAN EIA/RIMA BEM QUERER 

QUANTO A SUA INABILITAÇÃO 

 

1. Pretende o Consórcio em questão a revisão da decisão da Comissão de Licitação que o inabilitou 

para a fase seguinte do procedimento licitatório, por não ter sido atendido o subitem 6.1.1.2 do 

Edital da Concorrência supramencionada, conforme Relatório de Habilitação de 25 de outubro de 

2017, disponibilizado no site da EPE. 

 

2. A recorrente inicia seu arrazoado alegando ter ocorrido equívoco na interpretação por parte da 

Comissão Especial de Licitação, tendo o Consórcio apresentado todos os documentos solicitados 

pelo edital. 

 

3. A recorrente arguiu, basicamente, que a escolaridade exigida  no edital da Concorrência para o 

Gerente de Projeto e Coordenador do EIA é de “Nível Superior”, tendo sido apresentados os 

diplomas de graduação de ambos os profissionais para comprovação da escolaridade mínima 

exigida.  

 

4. Argumenta ainda, a recorrente, que a interpretação da Comissão Especial de Licitação foi além 

da exigência do edital e se o entendimento do esclarecimento de nº 18, prestado pela CEL 

durante o processo licitatório foi pela  inclusão de exigência de pós-graduação para os dois 

profissionais, o edital deveria ser sido retificado e suplementado para inclusão de tal exigência. 

 

5. Por fim, a recorrente enfatiza em seu recurso administrativo a necessidade de observância pela 

Comissão Especial de Licitação quanto aos princípios básicos norteadores dos procedimentos 

licitatórios públicos, em especial a busca pelo maior número de competidores interessados no 

objeto licitado e o afastamento de julgamento com rigor excessivo. 

 

 

B. DO RECURSO INTERPOSTO PELO CONSÓRCIO STCP-IGPLAN EIA/RIMA BEM QUERER 

PARA INABILITAÇÃO DO CONSÓRCIO WALM-BIOTA 

 

6. O recurso administrativo se refere à prova da qualificação da equipe técnica do consórcio ora 

impugnante, especificamente com relação aos atestados apresentados para comprovação da 

experiência exigida dos profissionais indicados para a função de Gerente de Projeto e 

Coordenadores de Macroatividades (meios físico, biótico e socioeconômico),  integrantes da 

equipe do Consórcio WALM – BIOTA. 
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7. Alega que o atestado apresentado para comprovação da experiência do Gerente de Projeto 

refere-se apenas à gestão administrativa e não financeira do projeto. 

 

8. Para o meio biótico, a recorrente menciona ter sido indicado o profissional Cláudio Veloso 

Mendonça para a Coordenação do Meio Biótico, enquanto que a documentação de acervo 

estaria em nome do biólogo Pablo Mathias. E, ainda, que a ART apresentada não seria referente 

à execução de EIA ou PBA de Usina Hidrelétrica. 

 

9. Alega a recorrente, também, que não foi apresentada a comprovação da experiência em 

coordenação do tema meio físico em EIA ou PBA de UHE, para o profissional indicado para esta 

função. 

 

10.  Quanto ao meio socioeconômico, a recorrente diz não ter sido apresentado atestado em 

conformidade com a exigência editalícia, mas apenas “parte de relatório da Copel”, além da CAT 

não mencionar a função de coordenação do meio socioeconômico.  

 

 

C. DA IMPUGNAÇÃO DO RECURSO 

 

11.  É entendimento correntio que o edital, no procedimento licitatório, constitui lei entre as partes e é 

instrumento de validade dos atos praticados no curso da licitação. 

 

12. Desde logo, o próprio edital regulamenta a possibilidade de impugnação às suas condições, 

prevendo que a adesão incondicional a seus termos se reputa ocorrida mediante a apresentação 

de proposta. Para clareza, transcrevem-se as disposições relevantes:  

 

4.2.   A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão das 

Proponentes às condições deste Edital e de seus Anexos.  

(...) 

17.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, a licitante que não o fizer 

até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas 

falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação 

terá efeito de recurso. 

(...) 

18.15. Além da aceitação das demais condições deste Edital e seus Anexos, a 

apresentação dos Documentos de Habilitação e das Propostas de Preços: 
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a) Implicará a integral e irretratável aceitação dos termos e condições 

estabelecidos neste Edital, (...) 

h) Tomará evidente que a Proponente examinou minuciosamente toda a 

documentação deste Edital e seus anexos e que a encontrou correta. 

Evidenciará, também, que a Proponente obteve da Comissão Especial de 

Licitação, satisfatoriamente, todas as informações, suplementos e 

esclarecimentos, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, 

logo implicando na aceitação plena de suas condições, conforme item 4.2 

deste Edital. 

 

13. A sistemática da legislação brasileira está calcada na concessão de oportunidade para agir, que 

se exaure mediante o transcurso do tempo, ou seja, opera segundo o binômio “ação-preclusão”.  

 

O procedimento administrativo constitui-se de atos intermediários, preparatórios e 

autônomos, mas sempre interligados, que se conjugam para dar conteúdo e forma ao 

ato principal e final colimado pelo Poder Público. As operações intermediárias, à 

medida que se realizam sem oposição dos interessados, tornam-se definitivas para a 

Administração e para o administrado, porque ocorre, em tal caso, a preclusão 

administrativa dos meios invalidatórios, para que se passe à fase seguinte com a 

certeza de eficácia dos atos anteriores. (Meirelles, Helly Lopes, “Direito Administrativo 

Brasileiro”, Malheiros, 17a Edição, 1992, pág. 140). 

 

14. Nessa modalidade “ação-preclusão” se inclui o direito de impugnação ao edital, consoante 

disciplina do artigo 41 da Lei das Licitações, Lei 8.666/93, verbis: 

 

Art. 41 - omissis 

§ 2º - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação perante a Administração 

o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à abertura dos envelopes de 

habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada 

de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse 

edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

15. Afastada a impugnação antes do início do certame e, tendo optado a recorrente por formular 

proposta sob essas condições, certo haver aderido de maneira incondicional às condições 

editalícias.  

 

“Desse modo, para que não haja preclusão de seu direito, por decurso de tempo 

com início da fase seguinte do procedimento licitatório, o licitante que se sentir 
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prejudicado, em determinada fase da licitação, ao ter ciência de irregularidade tem, 

de imediato, o poder dever de impugnar o certame.  

(...) 

O instituto da preclusão aplica-se ao processo da concorrência, já que cada fase 

tem vida própria pré-fixada, mas a fase posterior só tem atuação com o término da 

anterior. Tudo isso está a caracterizar a ocorrência da preclusão em cada um dos 

episódios desse ato série. Em certos casos, a lei marca o momento em que é licito 

fazer impugnações...” (CRETELA JR., Regulamento do Código de Contabilidade 

Pública, art. 741, § 1º). 

 

16. A participação incondicional da recorrente no certame, mediante o oferecimento de proposta, 

vinculou-a, assim como a todos os demais concorrentes e à própria Administração e à Comissão 

que a representa.  

 

17. Por conseguinte, os critérios de julgamento previstos no Edital prevalecem e não ficam mais 

sujeitos a ataques ou reparos. Inexiste direito de se pretender, agora, sejam modificados os 

critérios para a habilitação os quais foram igualmente aplicados a todos os participantes deste 

certame. 

 

18. A teleologia dessa sistemática é clara – manter imutáveis as regras de participação nas licitações 

públicas, aplicando-as equitativamente a todos os ofertantes, sem distinção de nenhuma ordem, 

assegurando, com isso, o caráter impessoal e objetivo para a competição. Essa é uma questão 

ontológica, principiológica, que respeita o disposto no artigo 37 da Constituição Federal. 

 

19. Em obediência aos referidos princípios da igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e 

do julgamento objetivo, a Comissão de Licitação não pode julgar e decidir além ou aquém das 

regras definidas no instrumento convocatório. Esse é o caminho determinado pelo art. 41, caput, 

da Lei nº.8666/93, cujo teor vem sendo reafirmado pelos tribunais: 

 

Art. 41 A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual 

se acha estritamente vinculada. 

 

É entendimento correntio na doutrina, como na jurisprudência, que o Edital, no 

procedimento licitatório, constitui lei entre as partes e é instrumento de validade dos 

atos praticados no curso da licitação. Ao descumprir normas editalícias, a 

Administração frustra a própria razão de ser da licitação e viola os princípios que 

direcionam a atividade administrativa, tais como: o da legalidade, da moralidade e da 

isonomia. A administração, segundo os ditames da lei, pode, no curso do 
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procedimento, alterar as condições inseridas no instrumento convocatório, desde que, 

se houver reflexos nas propostas já formuladas, renove a publicação (do Edital) com 

igual prazo daquele inicialmente estabelecido, desservindo, para tal fim, meros avisos 

internos informadores da modificação. Segurança concedida. Decisão unânime.” (STJ, 

MS nº 5.597/DF, 1ª S., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU 01.06.1998). 

 

20. A desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o estabelecido no instrumento 

convocatório está determinada pelo artigo 43, inc. IV do mesmo diploma como uma decorrência 

lógica necessária aos princípios antes referidos de igualdade, vinculação ao Edital e julgamento 

objetivo. 

 

“IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, 

conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial 

competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais 

deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a 

desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;” 

 

21.  Vale asseverar que qualquer alteração nas regras da competição devem se dar antes de 

oferecidas as propostas e com ampla oportunidade a todos os interessados para se adaptarem 

às novas regras. Iniciado o certame, nada pode ser alterado. 

 

22. Clarividente que a pretensão da recorrente em ver aplicadas regras pessoais, diferenciadas ao 

julgamento de sua proposta é de todo descabida e deve ser refutada in limine pela Comissão. 

 

23. As objeções formuladas pela recorrente são, em seu mérito, absolutamente inócuas e 

infundadas. Vejamos os fatos. 

 

24.  A exigência do Edital – a qual, frise-se, tornou-se imutável em virtude da inércia da recorrente 

em evitar a preclusão de seu direito de contestá-lo – de apresentação de cópias dos certificados 

de graduação e pós-graduação para comprovação da escolaridade exigida está indicada nas 

notas de rodapé da Tabela 8 – Qualificações e experiências exigidas para a função de gerente de 

projeto e da Tabela 9 - Qualificações e experiências exigidas para o nível de coordenação. 

 

25.  Descabida, portanto, a argumentação da recorrente sobre a possibilidade do entendimento do 

esclarecimento nº 18 da Comissão ter implicado em inclusão de nova exigência, uma vez que a 

mesma consta explicitamente no texto original do edital.  
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26.  Em relação à interpretação da recorrente para o termo “Nível Superior” de escolaridade exigida, 

cumpre destacar primeiramente a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional.  Em seu artigo 21 consta a forma de composição dos 

níveis escolares da educação escolar brasileira. 

 

“Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 

I – a educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio; 

II – educação superior. ” 

 

27.  Portanto, o sistema educacional brasileiro reconhece dois níveis de escolaridade: básico e 

superior. Para o nível superior, o artigo 44 dessa mesma lei estabelece: 

 

“Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: 

I – cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, 

abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de 

ensino; 

II – de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 

III – de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos 

de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em 

cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino; 

IV – de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos 

pelas instituições de ensino”. 

 

28.  Ou seja, no Nível Superior é possível a distinção de quatro modalidades de cursos e programas. 

 

29. Isto posto e considerando o conteúdo dos subitens 6.2.1 – Qualificação do Gerente de Projeto e 

6.2.2 – Qualificação Técnica – Nível Coordenação do edital, incluindo as notas de rodapé das 

Tabelas 8 e 9,  respectivamente apresentadas nos subitens supramencionados, não há dúvidas 

de que para a presente concorrência os profissionais indicados como Gerente de Projeto ou 

Coordenadores deveriam possuir graduação e pós-graduação, programas esses integrantes do 

nível superior de escolaridade, como demonstrado anteriormente. 

 

30.  Equivocada foi a interpretação do Consórcio STCP-IGPLAN EIA/RIMA Bem Querer de que o 

diploma de graduação atenderia a escolaridade mínima e a apresentação do certificado de pós-

graduação de seus profissionais seria uma opção da licitante. O edital em questão não faz 
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menção a uma escolaridade mínima e é explicito ao exigir a apresentação dos dois certificados 

(graduação e pós-graduação) para a comprovação da escolaridade exigida. 

 

31. Infundada em sua argumentação quanto à ausência da comprovação de escolaridade dos 

profissionais de sua equipe, o Consórcio STCP-IGPLAN EIA/RIMA Bem Querer recorre à 

necessária observação pela Comissão Especial de Licitação aos princípios da competição e da 

razoabilidade. 

 

32. A inabilitação da recorrente em função do não atendimento de uma exigência editalícia não se 

caracteriza de forma alguma, em rigor excessivo da CEL na análise da documentação do 

Consórcio. O critério do  edital – imutável e impessoal – deve ser aplicado de maneira idêntica a 

todas as concorrentes.   

 

33. A alegação de que a Comissão deve favorecer a ampla participação da disputa entre os 

interessados não pode ser traduzida em conivência aos erros cometidos pela recorrente quando 

da composição de sua documentação de habilitação.  

 

34. Dessa forma, todas as arguições apresentadas pela recorrente mostraram-se desprovidas de 

fundamento e deverão ser rechaçadas pela Comissão. 

 

35. Ademais, além dos critérios corretamente adotados pela CEL para inabilitação do Consórcio 

recorrente, referentes à qualificação de sua equipe técnica, cumpre destacar que o mesmo 

também não atendeu ao critério de qualificação da empresa, indicado no item 6.1 do edital. 

 

" A PROPONENTE deverá comprovar, por meio de atestados de capacidade técnica, 

expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, experiência na elaboração 

de Estudo(s) de Impacto Ambiental e respectivo(s) Relatório(s) de Impacto Ambiental 

de usina(s) hidrelétrica(s) com licença prévia emitida. Tal comprovação será exigida 

para fins de habilitação técnica da empresa na fase de licitação." 

 

36.  Para qualificação da Proponente, a recorrente apresentou, entre as páginas 3 e 4 de sua 

Documentação de Habilitação, o atestado emitido pela empresa Hidrelétrica Pulo Ltda. referente 

à elaboração do EIA-RIMA para licenciamento ambiental da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) 

Pulo, e entre as páginas 11 e 12, o atestado emitido pela empresa EPP – Empresa Paranaense 

de Participações S/A relativo aos serviços de adequação dos Relatórios Ambientais Simplificados 

(RAS) para Estudos Prévios de Impacto Ambiental – EPIA e respectivos Relatórios de Impacto do 

Meio Ambiente – RIMA, para a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Confluência. Portanto, o 

Consórcio STCP-IGPLAN EIA/RIMA Bem Querer demonstrou apenas sua experiência na 
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elaboração de estudos ambientais para PCHs e não para Usinas Hidrelétricas, como foi exigido 

no item 6.1 do edital. 

 

37.  O esclarecimento nº 15, prestado pela Comissão Especial de Licitação no decorrer deste 

processo licitatório, reforça a exigência de que não seriam aceitas experiências no licenciamento 

de PCHs para atendimento aos requisitos do edital. 

 

38. Assim, o Consórcio WALM – BIOTA requer a manutenção na íntegra da decisão da Comissão de 

inabilitação do Consórcio STCP-IGPLAN EIA/RIMA Bem Querer. 

 

39. As alegações da recorrente quanto à habilitação do Consórcio WALM – BIOTA mostram-se 

também todas insubsistentes e retratam uma tentativa de subverter a ordem do procedimento 

administrativo mediante irregular inabilitação do consórcio ora impugnante. A Comissão julgou 

corretamente os documentos de habilitação do Consórcio WALM – BIOTA, conforme exposição a 

seguir. 

 

40.  Para a função Gerente de Projeto o Consórcio indicou o profissional Claudio Veloso Mendonça e 

apresentou nas folhas 173 e 176, respectivamente, os atestados fornecidos pelas Contratantes 

Norte Energia e Hidrocon Consultoria e Engenharia Ltda., ambos devidamente registrados junto 

ao Conselho Regional de Biologia - CRBio, relativos aos estudos ambientais nos quais o 

profissional em questão exerceu a função de gestor administrativo dos projetos.  

 

41. Muito embora o termo “financeiro” não conste explicitamente nos Atestados de Capacidade 

Técnica apresentados, cujo conteúdo é normalmente mais minucioso no descritivo das atividades 

técnicas dos projetos por conta da finalidade do documento, há que se considerar que a gestão 

financeira do contrato é atividade intrínseca à gestão administrativa de um projeto. 

 

42. Houvesse alguma incompletude nos atestados, admita-se para argumentar, seria de tal forma 

irrelevante que jamais poderia conduzir à inabilitação da recorrente.  Pacífico o entendimento - 

entre os estudiosos e na jurisprudência - de que: 

 

Na fase de habilitação, não deve haver rigidez excessiva, deve-se procurar a 

finalidade da fase de habilitação, deve-se verificar se o proponente tem concretamente 

idoneidade. Se houver um defeito mínimo, irrelevante para essa comprovação, isso 

não pode ser colocado como excludente do licitante. Deve haver uma certa 

elasticidade em função do objetivo, da razão de ser da fase de habilitação; convém ao 

interesse público que haja o maior número possível de participantes."  (Adilson Abreu 

Dallari, "Aspectos jurídicos da licitação", Saraiva, 1997, p. 116). 
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43. No caso, caberia à Comissão, pairasse qualquer dúvida acerca dos atestados colacionados, 

proceder sim a diligencias de esclarecimento. 

 

44.  Para a função de Coordenação do Meio Biótico o Consórcio indicou o biólogo Pablo Vinícius 

Clemente Mathias e apresentou na página 273 de sua Documentação de Habilitação, o atestado 

fornecido pela empresa Norte Energia S.A. referente à coordenação técnica pelo profissional 

Pablo da execução de PBAs relativos ao meio biótico (flora e fauna) para a UHE Belo Monte. Tal 

atestado foi devidamente registrado no Conselho Regional de Biologia – CRBio 4ª Região, sob 

responsabilidade técnica do biólogo Pablo Vinicius Clemente Mathias, conforme documento 

apresentado na folha 274 da Documentação de Habilitação do Consórcio. 

 

45. Já para a função de Coordenação do Meio Físico, foi indicado o geólogo Walter Sergio de Faria, 

cuja comprovação da experiência consta entre as folhas 217 e 256 da Documentação do 

Consórcio, referente ao atestado fornecido pela empresa COPEL Geração e Transmissão S.A, 

pela Elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto Ambiental de quatro 

usinas hidrelétricas: UHE Foz do Piquiri, UHE Ercilândia, UHE Apertados e UHE Comissário. Em 

tal atestado consta claramente que o profissional exerceu a função de Coordenação do Meio 

Físico (folha 219) e foi devidamente registrado em sua Certidão de Acervo Técnico – CAT pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP (folha 216). 

 

46. Quanto à Coordenação do Meio Socioeconômico, a profissional indicada pelo Consórcio foi a 

arquiteta Laura Rocha de Castro, para a qual a comprovação da experiência exigida deu-se entre 

as folhas 284 e 303, referente ao atestado fornecido pela empresa COPEL Geração e 

Transmissão S.A, pela Elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto 

Ambiental de quatro usinas hidrelétricas: UHE Foz do Piquiri, UHE Ercilândia, UHE Apertados e 

UHE Comissário. Em tal atestado consta claramente que a profissional exerceu a função de 

Coordenação do Meio Socioeconômico (verso da folha 284), tendo o mesmo sido devidamente 

registrado em sua Certidão de Acervo Técnico – CAT pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

– CAU (folhas 282 e 283), cujo documento foi apresentado com autenticidade digital. Para afastar 

qualquer dúvida sobre a validade dos documentos apresentados, o mesmo atestado foi também 

apresentado por meio de cópia autenticada em cartório (folhas 305 a 343). 

 

47. Por todo o exposto, o Consórcio ora impugnante formado pela WALM e BIOTA, tendo 

confrontado os aspectos levantados pela recorrente, demonstrando-os todos insubsistentes, 

aguarda seja negado provimento ao recurso administrativo e a manutenção, na integra, da 

decisão recorrida. 
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