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De: Assessoria Jurídica AMFRI 

Para: Secretaria Executiva - AMFRI 

 

 

Assunto: Chamada Pública 01/2013 – Planos Municipais de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 
 

 

 

Considerando que a AMFRI – Associação dos Municípios da Região da Foz do 

Rio Itajaí, pessoa jurídica de direito privada, firmou convênio com o governo do estado de 

Santa Catarina sob nº. SDR17.6629/2013ER173745139, para elaboração dos Planos 

Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos municípios que compõem a 

região, qual sendo, os Municípios de Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, 

Itajaí, Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo. 

 

Que, muito embora a AMFRI sendo uma entidade privada sem fins lucrativos e, 

portanto, dispensada dos requisitos do direito administrativo no que tange ao processo 

licitatório, promoveu o Edital de Chamada Pública nº 001/2013, que fora devidamente 

publicado, dando ampla divulgação e transparência no processo de escolha da empresa 

que realize referido plano nos municípios. 

 

Que referido Edital requisitava para as empresas concorrentes as seguintes 

exigências mínimas: 

 
“As empresas interessadas deverão apresentar até o dia 10 de dezembro no 
horário das 08h às 12h, junto à sede da AMFRI, a seguinte documentação: 
a) Ofício/Carta Proposta redigida em papel timbrado ou carimbado com 
identificação da empresa, assinada pelo representante legal da empresa 
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apresentando o valor para a realização dos trabalhos não podendo exceder ao 
valor máximo fixado em R$ 1.196.567,50 (hum milhão e cento e noventa e seis 
mil e quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos); 
b) Comprovante de Inscrição no CNPJ; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a Tributos e Contribuições 
Federais e à Dívida Ativa da União; 
d) Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais; 
e) Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais da sede da empresa; 
f) Certidão Negativa de Débito do INSS (CND); 
g) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF);  
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440, de 
07 de julho de 2011. 
i) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
j) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
k) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
l) Certidão negativa de pedidos de falência ou concordata, expedida por 
distribuidor judicial, da sede da empresa, com antecedência máxima de 30 dias 
da data de apresentação; 
m) Registro ou inscrição do estabelecimento em que exerce a atividade; 
n) Apresentar no mínimo um atestado de capacidade técnica emitido por pessoa 
jurídica (empresa pública ou privada) comprovando a elaboração de Plano 
Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos, mesmo que esteja em elaboração. 
o) Relação dos técnicos responsáveis pela empresa juntamente com a 
comprovação de formação superior completa reconhecida pelo MEC e registro 
profissional junto a sua categoria, juntamente com a relação nominal dos 
profissionais que compõe a equipe técnica de trabalho, anexando cópia dos 
comprovantes das especialidades e cópia dos registros profissionais nos 
respectivos conselhos; 
p) Apresentar no mínimo um atestados de capacidade técnica emitido por 
pessoa jurídica (empresa pública ou privada) comprovando a elaboração e 
realização de Projeto de Mobilização Social – PMS, anexando o referido PMS já 
executado ao atestado, como forma de assegurar que a empresa que realizará o 
PMGIRS garanta à sociedade no PMS o amplo acesso às informações, 
representação técnica e participação no processo da formulação do 
planejamento e do acompanhamento da gestão de resíduos sólidos; 
q) Declaração conforme Anexo I assinado pelo representante legal da empresa 
concordando com as disposições constantes neste Edital, bem como 
especificando que está apta a realizar todos os trabalhos necessários e exigíveis 
para a execução do objeto aqui previsto;”. 

 

Considerando que “para a seleção da melhor proposta e que atenda aos 

requisitos mínimos solicitados será efetuada ato público, no dia 11 de dezembro as 10:00 
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horas na sede da AMFRI e será coordenada pela Assessoria Jurídica da AMFRI, com 

presença de um representante de cada um dos municípios membros”. 

 

Considerando que na data de 11.12.2013 foi aberta a Sessão Pública de 

Abertura das Propostas estando presentes 10 empresas que apresentaram propostas 

para elaboração dos Planos: 

 

“Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e treze, reuniram-se na sede da 
Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí – AMFRi, sito a Rua 
Luiz Lopes Gonzaga, n. 1655, Bairro São Vicente, em Itajaí/SC, o Secretário 
Executivo da AMFRI, Sr. Célio José Bernardino e o Assessor Jurídico, Dr. Cirino 
Adolfo Cabral Neto, além dos representantes dos municípios que compõem a 
Associação. O Secretário Executivo coordenou os trabalhos que foi secretariado 
por mim, Jeanete Fagundes, que redigi a presente ATA para abertura das 
propostas de elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Região da AMFRI. Aberta a reunião, o presidente apresentou as 10 
(dez) propostas das empresas para a realização do Plano, sendo elas, DZR 
Geotecnologia e Consultoria Ltda, Habitat Ecológico Ltda., Escola de Gestão 
Pública Municipal – EGEM, Evolua Ambiental Engenharia e Consultoria, MJ 
Engenharia, Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade, Ampla Assessoria 
e Planejamento Ltda EPP, Cerne Ambiental Ltda., Desetel Arquitetura, 
urbanismo e Gestão Ambiental Ltda. e Fral Consultoria Ltda. Sendo de 
conhecimento dos municípios as empresas que se habilitaram para realizar o 
referido Plano, o Secretário Executivo novamente lembrou que a contratação 
não era um processo licitatório na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, pois 
a AMFRI é uma entidade privada, sem fins lucrativos e, portanto, dispensada 
dos requisitos do direito administrativo no que tange ao processo licitatório. 
Passada esta fase inicial, foi então procedida a abertura das propostas de 
preços. Foram habilitadas todas as empresas. Os preços das empresas 
participantes assim ficou: 1) DZR Geotecnologia e Consultoria Ltda., valor de R$ 
897.425,62; 2) Habitat Ecológico Ltda., o valor de R$ 837.600,00; 3) Escola de 
Gestão Pública Municipal – EGEM, valor de R$ 879.000,00; 4) Evolua Ambiental 
Engenharia e Consultoria, o valor de R$ 1.150.000,00; 5) MJ Engenharia, o valor 
de R$ 996.567,50; 6) Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade, valor de 
R$ 848.101,95; 7) Ampla Assessoria e Planejamento Ltda EPP, valor de R$ 
598.283,75; 8) Cerne Ambiental Ltda., valor de R$ 717.939,50; 9) Desetel 
Arquitetura, Urbanismo e Gestão Ambiental Ltda., valor de R$ 733.190,00; e, 10) 
Fral Consultoria Ltda., valor de R$ 568.000,00. Sendo de conhecimento dos 
municípios os preços ofertados pelas empresas participantes, foi solicitado a 
suspensão da reunião para o dia 13/12/2013 as 13:30h para análise das 
propostas e deliberação. A suspensão foi aprovada pela maioria. Nada mais 
havendo a tratar, foi suspensa a reunião e lavrada a presente ATA que será 
assinada por mim, pelo Secretário Executivo e pelo Assessor Jurídico da 
AMFRI”. 
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Considerando que não houve deliberação da proposta vencedora nesta data, 

os municípios se reuniram mais uma vez, na data de 13.11.2013: 

 

“Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e treze, reuniram-se na sede da 
Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí – AMFRi, sito a Rua 
Luiz Lopes Gonzaga, n. 1655, Bairro São Vicente, em Itajaí/SC, o Secretário 
Executivo da AMFRI, Sr. Célio José Bernardino e o Assessor Jurídico, Dr. Cirino 
Adolfo Cabral Neto, além dos representantes dos municípios que compõem a 
Associação. O Secretário Executivo coordenou os trabalhos que foi secretariado 
por mim, Jeanete Fagundes, que redigi a presente ATA para análise das 
propostas de elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Região da AMFRI. Aberta a reunião, o presidente apresentou 
apontamentos realizados pela empresa Ampla Assessoria e Planejamento  Ltda 
EPP e DZR Geotecnologia e Consultoria Ltda. Como não se trata de 
procedimento licitatório com base na Lei Federal 8.666/93 e alterações, os 
municípios conheceram dos apontamentos mas não acolheram. Desta forma, o 
presidente apresentou novamente as 10 (dez) propostas das empresas para a 
realização do Plano. Ficou estabelecido pelos municípios integrantes da AMFRI 
que as propostas abaixo de 70% (setenta por cento) do valor do repasse 
previsto no Edital seriam reprovadas, ante a sua inexequibilidade, haja vista que 
o governo do estado de Santa Catarina quando do repasse promoveu estudo de 
mercado para se chegar no valor a ser repassado à Associação. Desta forma os 
valores abaixo de R$ 837.597,25 não foram aprovados pelos municípios. As 
empresas que orçaram valor abaixo do estabelecido foram: 1) Ampla Assessoria 
e Planejamento Ltda EPP, valor de R$ 598.283,75; 2) Cerne Ambiental Ltda., 
valor de R$ 717.939,50; 3) Desetel Arquitetura, Urbanismo e Gestão Ambiental 
Ltda., valor de R$ 733.190,00; e, 4) Fral Consultoria Ltda., valor de R$ 
568.000,00. Passada essa questão, os municípios então analisaram uma a uma 
as empresas participantes, adotando com critérios objetivos o valor ofertado, os 
atestados de capacidade técnica apresentados, o rol de técnicos envolvidos e 
sua qualificação. Analisando as propostas, os municípios integrantes da 
Associação ficaram entre 04 (quatro) empresas, sendo estas 1) DZR 
Geotecnologia e Consultoria Ltda., valor de R$ 897.425,62; 2) Habitat Ecológico 
Ltda., o valor de R$ 837.600,00; 3) Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM, 
valor de R$ 879.000,00 e, 4) Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade, 
valor de R$ 848.101,95. Com o adiantar da hora, foi solicitado a suspensão da 
reunião para o dia 16/12/2013 as 13:30h para análise das 04 (quatro) propostas 
finalistas e deliberação final. A suspensão foi aprovada pela maioria. Nada mais 
havendo a tratar, foi suspensa a reunião e lavrada a presente ATA que será 
assinada por mim, pelo Secretário Executivo e pelo Assessor Jurídico da 
AMFRI”. 

 

E, por fim, os municípios realizam mais um encontro em 16.12.2013, para selar 

a proposta considerada mais vantajosa: 
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“Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e treze, reuniram-se na 
sede da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí – AMFRi, sito 
a Rua Luiz Lopes Gonzaga, n. 1655, Bairro São Vicente, em Itajaí/SC, o 
Secretário Executivo da AMFRI, Sr. Célio José Bernardino e o Assessor Jurídico, 
Dr. Cirino Adolfo Cabral Neto, além dos representantes dos municípios que 
compõem a Associação. O Secretário Executivo coordenou os trabalhos que foi 
secretariado por mim, Jeanete Fagundes, que redigi a presente ATA para 
análise das propostas de elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos da Região da AMFRI. Aberta a reunião, o presidente 
apresentou novamente as 04 (quatro) propostas finalistas,sendo elas: 1) DZR 
Geotecnologia e Consultoria Ltda., valor de R$ 897.425,62; 2) Habitat Ecológico 
Ltda., o valor de R$ 837.600,00; 3) Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM, 
valor de R$ 879.000,00 e, 4) Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade, 
valor de R$ 848.101,95. Após a análise das empresas e discussão sobre a 
melhor proposta para a realização do Plano Municipal, os municípios escolheram 
a Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM, pelo acervo técnico, rol de 
técnicos envolvidos, conhecimento e confiança dos municípios dos serviços 
prestados pela referida empresa e proximidade com a região. Os municípios 
deliberaram sobre a publicação das atas das reuniões realizadas, bem como 
informar a empresa vencedora, para que possa ser assinado o contrato e iniciar 
os trabalhos. O Secretário Executivo pediu o auxílio e empenho dos municípios 
integrantes da AMFRI para que os Planos Municipais de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos possam ser realizados com a máxima eficiência nos 
resultados. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a 
presente ATA que será assinada por mim, pelo Secretário Executivo e pelo 
Assessor Jurídico da AMFRI”. 

 

Desta forma, os municípios escolheram como melhor e mais vantajosa 

proposta a Escola de Gestão Municipal – EGEM, com o valor de R$ 879.000,00 

(oitocentos e setenta e nove mil reais). 

 

Referidas Atas de tais reuniões foram devidamente publicadas no sítio 

eletrônico da AMFRI (www.amfri.org.br) bem como no Diário Oficial dos Municípios, 

dando ampla divulgação. 

 

Passada esta fase, a Secretaria Executiva da AMFRI submeteu a esta 

Assessoria Jurídica a deliberação dos Municípios com relação a escolha da proposta 

ofertada pela Escola de Gestão Pública – EGEM, notadamente no que tange ao 

preenchimento dos ditames do edital, bem como da legislação em voga. 

 

http://www.amfri.org.br/
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Este é o breve relato, onde passamos a discorrer sobre o tema: 

 

Verifica-se que 10 (dez) empresas apresentaram propostas para elaboração 

dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da região da AMFRI, 

tendo os seguintes preços, partindo do maior para o menor: 

 

1) Evolua Ambiental Engenharia e Consultoria, o valor de R$ 1.150.000,00; 
2) MJ Engenharia, o valor de R$ 996.567,50; 
3) DZR Geotecnologia e Consultoria Ltda., valor de R$ 897.425,62; 
4) Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM, valor de R$ 879.000,00; 
5) Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade, valor de R$ 848.101,95; 
6) Habitat Ecológico Ltda., o valor de R$ 837.600,00; 
7) Desetel Arquitetura, Urbanismo e Gestão Ambiental Ltda., valor de R$ 
733.190,00; 
8) Cerne Ambiental Ltda., valor de R$ 717.939,50; 
9) Ampla Assessoria e Planejamento Ltda EPP, valor de R$ 598.283,75; 
10) Fral Consultoria Ltda., valor de R$ 568.000,00. 

 

Verifica-se que a empresa que ofertou maior valor no processo de escolha foi a 

empresa Evolua Ambiental Engenharia e Consultoria, com o valor de R$ 1.150.000,00 e a 

de menor valor foi a empresa Fral Consultoria Ltda., valor de R$ 568.000,00. 

 

Analisando a forma de escolha dos municípios em reunião, verifica-se que o 

mesmo não encontra-se previsão no Edital, quiçá na legislação pátria, o que feriria o 

princípio da legalidade e da isonomia. 

 

Observa-se que os critérios adotados em reunião foram subjetivos, haja vista 

não haverem qualquer previsão no Edital para tal forma, o que prejudicaria as empresas 

concorrentes. 

 

A afirmação que o critério de escolha levou em consideração “acervo técnico, 

rol de técnicos envolvidos, conhecimento e confiança dos municípios dos serviços 

prestados pela referida empresa e proximidade com a região”, não pode ser levado à 

cabo, pois contraria o princípio da isonomia e da legalidade. 



7 

 

 

Outro fato que precisamos atentar é a forma de exclusão de empresas pelo 

critério de 70% do valor do convênio firmado com o estado, ante a total falta de previsão 

no Edital, o que fere assim, além do princípio da legalidade, novamente o da isonomia. 

 

Desta forma, analisando todos os documentos e propostas das empresas 

verifica-se que, a nosso ver a proposta mais vantajosa para a AMFRI é aquele em que a 

empresa preenche os requisitos do Edital de Chamada Pública, e ainda oferta o preço 

menor. 

 

Assim a empresa FRAL Consultoria LTDA, no valor de R$ 568.000,00 

(quinhentos e sessenta e oito mil reais), tem a proposta mais vantajosa, pois, como se 

disse, além de preencher os requisitos exigidos pelo Edital de Chamada Pública, ainda 

ofertou a proposta menor para a confecção de tais planos. 

 

Há de salientar também que todas as empresas que participaram do 

certamente, tinham plena ciência do Edital de Chamada Pública nº. 001/2013, bem como 

do Termo de Referencia realizado pelo estado de Santa Catarina e assinaram Declaração 

afirmando tal conhecimento. 

 

Afirma-se isto, haja vista que, tendo a empresa ciência de todo o procedimento, 

de todos os produtos finais que deverão ser apresentados, e de todo o preenchimento das 

metas e planos previstos no Termo de Referencia, não poderá esta em momento algum 

se eximir de responsabilidades, ante ao conhecimento e declaração. 

 

Por mais que se possa afirmar subjetivamente que a empresa que ofertou 

menor valor não conseguirá cumprir com os ditames do Termo de Referencia e com o 

contrato assinado, pela inexequibilidade do preço ofertado, tal razão não pode prosperar, 

haja vista a empresa participante do certame ter ciência de todo o processo e, 

principalmente, ter declarado tal fato. 
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Pelo princípio da boa-fé objetiva, as partes quando prestam declaram e se 

comprometem com o que fora acordado, vinculam seus atos de tal forma que, no caso de 

desvio ou não cumprimento, resta então a responsabilidade civil e até mesmo em certos 

casos, a criminal. 

 

Finalizando então, entendemos que a empresa FRAL Consultoria LTDA, no 

valor de R$ 568.000,00 (quinhentos e sessenta e oito mil reais), tem a proposta mais 

vantajosa, tendo em vista preencher os requisitos exigidos pelo Edital de Chamada 

Pública, e ter ofertado a proposta menor para a confecção dos Planos Municipais de 

Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos da região da AMFRI. 

 

 

É O NOSSO ENTENDIMENTO, SALVO MELHOR JUÍZO! 

 

Itajaí/SC, 19 de Dezembro de 2013. 

 

 
Dr. Cirino Adolfo Cabral Neto 

OAB/SC 25.073 


