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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PROTOCOLADO PELA 

EMPRESA LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA L TOA. 

Primeiramente, por força do contrato n° 307/2019/DL/PMD firmado com a 
empresa BRASIL ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA L TOA, cujo objeto é 
"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 
LICITAÇÕES/SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, OBJETIVANDO AUXILIAR DOIS 
PROCESSOS LICITATÓRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS" 

Diante disso, foi elaborado o PARECER DE CONSULTORIA- N.0 PDC/005/2020, 
documento anexo a este, pela empresa consultora afim de assessorar nesta resposta. 

1 - Isto posto, baseado nos princípios da legalidade, igualdade e isonomia, está correto 
nosso entendimento que poderá haver a apresentação de documento equivalente à 
Licença de Operação do Estado de Origem uma vez que cada estado possui suas 
diretrizes? 

Diante da análise das informações expostas e, no intuito de garantir a isonomia no 

processo licitatório, entendemos que a apresentação do Certificado de Dispensa de Licença 

emitido pelo órgão ambiental do estado em que a sede da empresa se encontra constitui 

validade "SIM" como documento equivalente à licença ambiental. 
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PARECER DE CONSULTORIA - N.0 PDC/005/2020 

MUNICÍPIO DE DOURADOS 
CONTRATO N.0 307/2019 

Interessado: Excelentíssimo Sr. FABIANO COSTA 
Secretário Municipal de Serviços Urbanos de Dourados/MS 

Edital: Concorrência n° 001/2020 

Assunto: sugestão de resposta de questionamentos 

Questionante: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA L TDA 

Senhor Secretário, 

Nos dirigimos a Vossa Senhoria para cumprimenta-lo e ao mesmo tempo, 
aproveitamos para encaminhar a presente manifestação acerca de novo 
questionamento apresentado pela empresa ut citada, o que fazemos, na condição de 
Consultores com atividade na execução de todo o processo licitatório em conjunto 
com a equipe técnica dessa Secretaria. 

Inicialmente lembramos que oportunamente já respondemos a um 
questionamento dessa empresa, que todavia não se quedou satisfeita com a resposta 
e reformula sua dúvida, que data vênia entendemos que poderá ser respondida 
seguindo a diretriz que abaixo ousamos sugerir. 

QUESTIONAMENTO ÚNICO 

1. Isto posto, baseado nos princípios da legalidade, igualdade e isonomia, 
está correto nosso entendimento que poderá haver a apresentação de 
documento equivalente à Licença de Operação do Estado de Origem uma 
vez que cada estado possui suas diretrizes? 

Pois bem, a questão que retorna á baila se refere ao fato de que no Estado de 
origem da licitante não há exigência para Certificação ambiental e em razão disso a empresa 
pretende apresentar um Certificado de Dispensa da obrigatoriedade para participar do 
certame. 

Permissa ven1a, e melhor analisando a questão, depois de realizar uma 
pesquisa mais profunda na nora Paulista, somos forçados a dar um crédito para a licitante e 
com isso, sugerir seja aceita como correta a apresentação do documento que oferece no seu 
questionamento. 

Em razão disso, sugerimos a Vossa Senhoria , que em comum com a douta 
Comissão Permanente de Licitações, aceite a apresentação de um documento que de forma 
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crível , indene de dúvidas, possa dar a entender pela dispensabilidade da Licença de 
Operações do Estado de origem. 

Portanto, poderá, salvo melhor julgamento, Vossa Senhoria responder 
afirmativamente ao questionamento, dando a devida publicidade dessa r. decisão, para 
conhecimento dos demais licitantes e dos órgãos de controle. 

Estas são, Senhor Secretário as manifestações que nos propomos a 
elaborar, para o cotejo do vosso r. entendimento. 

Noutra banda, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para ulteriores 
manifestações que entender necessárias. 

Atenciosamente. 

De Campo Grande para Dourados/MS, 15 de março de 2020. 

~~ 
MARC{O LOLLI GHETTI - Consultor 
r ·AS:fvogado OAB/MS 5450 
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