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Processo n° (b):  00600-00000661/2021-08-e. 

Jurisdicionada:  Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP. 

Assunto:  Representação. 

Ementa: Representação com pedido de medida cautelar do 
Conselho Regional de Biologia - 4ª Região – CRBio-04, por 
possível cerceamento à liberdade do exercício profissional 
da Biologia, no Edital de Licitação Presencial nº 08/20, cujo 
objeto é a contratação, pela TERRACAP, de empresa para 
execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, 
para as cinco áreas de cascalheiras localizadas na RA II – 
Gama. 

Unidade Técnica sugere a procedência da representação e 
determinação para anulação da licitação.  

 Voto parcialmente convergente. Anulação dos atos até 
agora praticados no tocante ao certame e sua 
republicação. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata o presente processo de Representação formulada pelo 
Conselho Regional de Biologia – 4ª Região em face de atos do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, 
quanto ao possível cerceamento e à desvalorização do exercício profissional da 
Biologia, relacionados ao Edital de Licitação Presencial nº 08/20, cujo objeto é a 
contratação de empresa para execução de Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas, para as cinco áreas de cascalheiras localizadas na RA II – Gama. 

Após o exame inicial e acolhendo voto desta relatora, o Tribunal 
proferiu a Decisão nº 240/21, assim redigida: 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, decidiu:  

I – tomar conhecimento:  

a) da Informação nº 16/21 – DIGEM3 (e-DOC B4FFDA9B);  

b) da representação com pedido de medida cautelar, encaminhada pelo 
Conselho Regional de Biologia - 4ª Região (e-DOC EBA6658A);  
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II – determinar à Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, com esteio 
no art. 230, § 9º, c/c o art. 277, § 3º, RI/TCDF, que, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, apresente os esclarecimentos que entender pertinentes sobre o 
teor da representação em tela e encaminhe cópia integral, 
preferencialmente em meio digital, do processo administrativo SEI nº 
00111-00000573/2020-83;   

III – autorizar:  

a) o encaminhamento de cópia da representação, da informação, do 
relatório/voto do Relator e desta decisão à Companhia Imobiliária de 
Brasília - TERRACAP;  

b) a ciência desta decisão ao representante, informando-lhe que as futuras 
tramitações dos autos em exame poderão ser acompanhadas mediante 
cadastramento no sistema TCDFPush;  

c) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Gestão Pública, 
Infraestrutura e Mobilidade, para os devidos fins. 

Examina-se, nesta assentada, o mérito da representação e os 
respectivos consectários. 

A Informação nº 20/2021 – DIGEM3 nos traz os antecedentes 
do caso: 

3. O Representante argumentou (peça 2, fl. 5) que as disposições contidas 
no “Edital de Licitação Presencial nº 08/2020 – Terracap”, estabelecem 
exclusividade para a concorrência de profissionais inscritos no CREA. Isso 
implicaria em cerceamento ilegal à liberdade do exercício profissional da 
Biologia, ofendendo garantias constitucionais, legais e disposições de 
regulamentos.  

4. Consoante aduziu a Representante, isso denotaria que o certame estaria 
maculado pela infringência à ampla e livre concorrência, requisitos de 
validade da licitação.  

5. Repisou (peça 2, fl. 5) que os requisitos constantes do edital em 
referência, especificamente os que restringem a atuação e sua prova aos 
profissionais registrados exclusivamente no CREA, seriam injurídicos 
porquanto, ao obstruir e prejudicar a livre participação dos Biólogos e das 
empresas sob sua responsabilidade técnica, atingiria a liberdade do 
exercício profissional, afetando, também, a isonomia, a legalidade e a 
razoabilidade, garantias insculpidas em sede de Carta constitucional.  

6. Ao final, o Representante requereu ao Tribunal (peça 2, fls. 5 e 6) que:  

a) fosse recebida a Representação, nos termos do artigo 230 do 
RITCDF;  

b) fosse liminarmente deferida medida cautelar para determinar o 
sobrestamento da licitação em questão, no termo do artigo 277, do 
RITCDF;  
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c) ocorresse a citação do Representado para, querendo, apresentasse 
defesa em face das irregularidades noticiadas nesta inicial;  

d) fosse confirmada a irregularidade apontada com a declaração de 
ilegalidade da restrição de acesso prevista no Edital, pois a regra 
deveria sempre ser a ampla acessibilidade aos cargos públicos.  

7. Pela Decisão nº 240/2021 (peça 9),  

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, 
decidiu:  

I – tomar conhecimento:  

a) da Informação nº 16/21 – DIGEM3 (e-DOC B4FFDA9B);  

b) da representação com pedido de medida cautelar, encaminhada 
pelo Conselho Regional de Biologia - 4ª Região (e-DOC EBA6658A);  

II – determinar à Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, com 
esteio no art. 230, § 9º, c/c o art. 277, § 3º, RI/TCDF, que, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, apresente os esclarecimentos que entender 
pertinentes sobre o teor da representação em tela e encaminhe cópia 
integral, preferencialmente em meio digital, do processo 
administrativo SEI nº 00111-00000573/2020-83;  

(...)  

8. A jurisdicionada se manifestou, consoante consta em Ofício nº 43/2021 - 
TERRACAP/PRESI/COINT/DIGER, de 18.02.2021, e documentos anexos 
(peças 12 a 25). Pode-se considerar atendido, por conseguinte, o item II da 
Decisão nº 240/2021.  

Assim delimitada a matéria, a Unidade Técnica procede à 
análise de mérito: 

II. ANÁLISE  

 

a. ATRIBUIÇÕES DOS BIÓLOGOS X ATRIBUIÇÕES DOS ENGENHEIROS  

 

9. De acordo com o Decreto nº 88.438/1983, o qual regulamenta a Lei 
6.684/1979, que versa sobre a regulamentação das profissões de Biólogo e 
de Biomédico e cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 
Biologia e Biomedicina:  

Art. 3º Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros 
profissionais igualmente habilitados na forma da legislação específica, o 
Biólogo poderá:  

I - formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e 
aplicada, nos vários setores da Biologia ou a ela ligados, bem como os que 
se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do meio 
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ambiente, executando direta ou indiretamente as atividades resultantes 
desses trabalhos;  

II - orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria a empresas, fundações, 
sociedades e associações de classe, entidades autárquicas, privadas ou do 
Poder Público, no âmbito de sua especialidade;  

III - realizar perícias, emitir e assinar laudos técnicos e pareceres, de acordo 
com o currículo efetivamente realizado.  

(sem negritos, no original)  

10. A Resolução n o 480/2018 do Conselho Federal de Biologia dispõe que:  

Art. 3º O Biólogo é o profissional legal e tecnicamente habilitado 
com atribuições para atuar na realização de Manejo e Conservação 
da Vegetação e da Flora, de Inventário Florestal, de Projeto Técnico 
de Recuperação da Flora - PTRF e de Plano de Recuperação de Área 
Degradada - PRAD e atividades correlatas, conforme a seguir:  

(...)  

Parágrafo único. Na execução destas atividades o Biólogo poderá 
compor equipes multidisciplinares, podendo atuar na coordenação 
geral e/ou na execução do estudo, do projeto ou da pesquisa.  

(sem negritos, no original)  

11. A Portaria CRBio-04 no 107/2016, do Conselho Regional de Biologia da 
4a Região estipula, por sua vez:  

Art. 1º O Biólogo registrado no Conselho Regional de Biologia da 4ª Região 
é legalmente habilitado para o amplo exercício profissional, pode formular 
e elaborar Inventários Florestais, Projeto Técnico de Reconstituição da 
Flora (PTRF), Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) entre 
outras atividades semelhantes e relacionadas à preservação, saneamento e 
melhoramento do meio ambiente, executando direta ou indiretamente as 
atividades resultantes desses trabalhos.  

Parágrafo único. Na execução destas atividades, o Biólogo poderá compor 
equipes multidisciplinares, sendo-lhe assegurada a possibilidade de 
coordenação geral do estudo, do projeto ou pesquisa.  

(sem negritos, no original)  

12. Relativamente aos engenheiros florestais, suas atribuições são fixadas 
pela Resolução nº 186/1969, do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia – Confea, que estabelece:  

Art. 1º - São atribuições do Engenheiro Florestal:  

I - Engenharia Rural, compreendendo:  

a. atividades aplicadas para fins florestais de topografia, foto-
interpretação, hidrologia, irrigação, drenagem e açudagem;  

b. instalações elétricas de baixa tensão, para fins florestais;  

c. construções para fins florestais, desde que não contenham 
estruturas de concreto armado ou aço;  
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d. construção de estradas exclusivamente de interesse florestal;  

(...)  

VI - Florestamento, reflorestamento, adensamento, proteção e 
manejo de florestas;  

(...) 

X - Arborização e administração de parques, reservas e hortos 
florestais;  

XIX - Planejamento e projetos referentes à engenharia florestal.  

(sem negritos, no original)  

13. As atribuições dos engenheiros agrônomos são as conferidas pelo 
Decreto nº 23.196/1933 (que regula o exercício da profissão agronômica):  

Art. 6º - São atribuições dos agrônomos ou engenheiros agrônomos a 
organização, direção e execução dos serviços técnicos oficiais, 
federais, estaduais e municipais, concernentes às matérias e 
atividades seguintes:  

(...)  

i) reflorestamento, conservação, defesa, exploração e 
industrialização de matas;  

(sem negritos, no original)  

 

b. BREVES APONTAMENTOS SOBRE O REGRAMENTO AMBIENTAL 
VIGORANTE  

 

14. A normatização dos procedimentos relativos ao PRAD ocorre no âmbito 
da IN 4/2011 – Ibama.  

15. O EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental / Relatório de Impacto 
Ambiental) ou EPIA (Estudo Prévio de Impacto Ambiental) é exigido na fase 
de licença prévia para as atividades definidas pela Resolução Conama nº 
1/198610 ou a critério da equipe técnica do Instituto Brasília Ambiental – 
Ibram, quando o empreendimento é de grande porte e alto potencial de 
impacto ambiental.  

16. Veja-se o excerto de texto informativo a respeito do Estudo de Impacto 
Ambiental:  

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é um estudo aprofundado, com 
identificação e avaliação de todos os impactos gerados, assim como 
delimitação das áreas que serão afetadas por esses impactos.  

Considerando essas áreas que serão afetadas pela instalação e operação do 
empreendimento, o EIA deve contemplar um diagnóstico e prognóstico 
ambiental delas, as medidas a serem adotadas para reduzir ou potencializar 
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os impactos gerados nas áreas e o programa de acompanhamento e 
monitoramento ambiental.  

O Diagnóstico Ambiental deve considerar o meio físico, o meio biótico e o 
meio socioeconômico das áreas afetadas.  

No meio físico tem-se, por exemplo, a caracterização do solo, clima, 
recursos hídricos e minerais e relevo. No meio biótico são caracterizadas a 
fauna e a flora das áreas que serão afetadas. No meio socioeconômico são 
abordados, por exemplo, o uso e ocupação do solo, o uso da água, a 
existência de sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais, as 
comunidades locais e o potencial de uso dos recursos naturais e ambientais 
da região.  

O Prognóstico Ambiental refere-se ao cenário futuro dessas áreas, com 
identificação e análise dos prováveis impactos associados à execução da 
obra ou operação da atividade. Esses impactos ambientais são categorizados 
de acordo com alguns critérios, como por exemplo se são positivos ou 
negativos, reversíveis ou irreversíveis.  

As Medidas Mitigadoras são as medidas a serem adotadas para reduzir os 
impactos negativos e as potencializadoras, para intensificar os impactos 
positivos. Elas são organizadas de acordo com alguns critérios como 
natureza da medida, se é preventiva ou corretiva, o fator ambiental a que se 
aplicam, se biótico, físico ou antrópico, quem seria o responsável pela 
aplicação da medida e os custos previstos.  

O Programa de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental deve ser 
proposto para acompanhar e monitorar a evolução dos impactos negativos 
e positivos identificados nas áreas afetadas pelo empreendimento, por meio 
de metodologia e cronograma.  

17. A normatização dos procedimentos relativos ao Projetos de Recuperação 
de Áreas Degradadas – PRAD ocorre no âmbito da IN 4/2011 – Ibama.  

18. As esferas supramencionadas (meio físico, meio biótico e meio 
antrópico – ou meio socioeconômico) que devem ser avaliadas no 
diagnóstico e prognóstico ambientais necessitam ser alinhadas às ações do 
PRAD (Projeto de Recuperação de Áreas Degradada) correspondente. Isso 
independe do porte do projeto de recuperação – no caso de projetos de 
grande porte, o diagnóstico e o prognóstico ambientais ocorrerão no 
âmbito da EIA/RIMA, mas ainda em projetos de porte menor, terão o 
diagnóstico e o prognóstico que ocorrer, dessa forma o raciocínio 
desenvolvido continuará a ser aplicado. Daí a necessidade de que o PRAD 
contemple essas ações, de forma discriminada, alocando atribuições a 
responsáveis por cada aspecto do plano de recuperação (aspecto físico, 
biótico e antrópico – esse último, quando necessário).  

c. EDITAL DE LICITAÇÃO PRESENCIAL NO 08/2020 – TERRACAP  

19. No Projeto Básico do Edital, fl.3, consta a motivação para a licitação 
“sub examine”:  

O Governo do Distrito Federal foi imputado a recuperar áreas 
degradadas decorrentes de atividade minerária, por meio da Ação 
Civil Pública n.º 2007.01.1.026030-3- VMA e da Ação Civil Pública n.º 
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2006.01.1.027080-4. A TERRACAP foi demandada a promover a 
recuperação ambiental, mediante abatimento do passivo ambiental 
pela implantação de seus empreendimentos imobiliários.  

O IBRAM/DF, através da Deliberação n° 015/2019 –CCAF, em 
11/12/2019, aprovou a utilização do custo da elaboração e 
implantação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 
na Região Administrativa do Gama, para abatimento de 
compensação ambiental da TERRACAP.  

A não realização do estudo poderá ensejar nas penalidades previstas 
nas respetivas Ações Civis Públicas. (...)  

O objetivo deste Projeto Básico é a contratação de empresa para 
execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD 
para as 5 áreas de cascalheiras localizadas ao longo da DF-290, no 
Setor Sul, e nas margens do Setor Oeste do Gama.  

A execução deverá seguir as diretrizes estabelecidas no Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD (Autorização Ambiental 
SEI-GDF n.º 42/2019 - IBRAM/PRESI), Instrução Normativa IBRAM/DF 
nº 723, de 22/11/2017 e Nota Técnica n° 01/2018 – IBRAM, podendo 
haver a necessidade de complementações e ajustes em seu conteúdo, 
com a finalidade de atender às exigências do órgão de licenciamento 
ambiental para atingimento dos indicadores ambientais.  

20. Os documentos pertinentes ao Edital de Licitação Presencial nº 08/2020 
– Terracap encontram-se acessíveis em sítio eletrônico da Terracap. Do 
Projeto Básico, se extrai (fls. 3 e 14):  

O objetivo deste Projeto Básico é a contratação de empresa para 
execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD 
para as 5 áreas de cascalheiras localizadas no Gama, Região 
Administrativa II. (...)  

A Equipe Técnica necessária para o desenvolvimento dos trabalhos 
deve ser constituída, no mínimo, pelos seguintes profissionais:  

- Engenheiro Florestal ou Engenheiro Agrônomo (Responsável 
Técnico);  

- Auxiliar Técnico de Engenharia.  

O profissional (engenheiro florestal ou engenheiro agrônomo) deverá 
possuir curso superior completo e ter experiência comprovada na 
execução de recuperação de áreas degradadas por meio de atestado 
emitido pelo CREA.  

O trabalho deve ter a participação do profissional de nível superior 
listado e pontuado na Proposta Técnica. Este profissional somente 
poderá ser substituído por outro profissional de qualificação 
equivalente ou superior, desde que aprovado pela Equipe Técnica da 
Contratante.  

(sem negritos, no original)  
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21. A Terracap, em resposta à demanda desta Casa – item II da Decisão nº 
240/2021 (peça 9), manifestou-se (peça 31, fl. 2):  

É certo que mais de uma formação profissional possui habilitação 
para a realização de "recuperação de áreas degradadas" (termo 
geral). Mas, no caso concreto em tela, os parâmetros, atividades e 
serviços a serem realizados já estão definidos em documento 
previamente aprovado pelo órgão ambiental.  

Trata-se da execução de um PRAD específico, cujo estudo norteador 
apresenta claramente a necessidade de obras de engenharia a serem 
realizadas. Trata-se da recuperação de áreas que foram objeto de 
exploração mineral há décadas e que se encontram bastante 
degradadas, necessitando de serviços de maquinário, obras e técnicas 
abarcadas pela Engenharia e que não fazem parte do arcabouço de 
atuação do Biólogo.  

Caso para a recuperação em tela fossem suficientes as práticas 
citadas no segundo parágrafo deste texto, ou outras pertencentes ao 
campo de atuação do Biólogo, possivelmente teria se dado a inclusão 
deste profissional e, até mesmo, de outros profissionais não citados.  

 

d. POSTURA DA TERRACAP EM OUTROS CERTAMES  

 

22. A Terracap nem sempre tem restringido a participação apenas a 
profissionais de Engenharia, em projetos de recuperação de áreas 
degradadas.  

23. “Verbi gratia”, observe-se o excerto do Projeto Básico16 para a 
contratação de estudo de elaboração de Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas – PRAD para as áreas localizadas ao longo da DF-290 no Setor 
Sul e margens do Setor Oeste, na Região Administrativa do Gama – RA II, o 
qual compõe a Tomada de Preço nº 05/2018 – Terracap: 

 8.EQUIPE  

A Equipe Técnica necessária para o desenvolvimento dos trabalhos 
deve ser constituída, no mínimo, pelos seguintes profissionais:  

- Engenheiro Florestal ou Engenheiro Agrônomo ou Biólogo;  

- Engenheiro Ambiental ou Civil.  

Todos os profissionais deverão possuir curso superior completo, com 
experiência devidamente comprovada na elaboração de estudos 
ambientais. O trabalho deve ter a participação de todos os 
profissionais listados e pontuados na Proposta técnica.  

Determinado profissional somente poderá ser substituído por outro 
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovado pela equipe de acompanhamento.  
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(sem negritos, no original)  

24. Na Licitação Presencial nº 17/2019, para elaboração de Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas, estudo de capacidade de córrego e de 
projeto executivo para contenção de encostas ao longo do Córrego 
Samambaia e afluentes, seu Projeto Básico dispõe que:  

A Equipe Técnica necessária para o desenvolvimento dos trabalhos 
relativos ao PRAD e Projeto Executivo de contenção de encosta, deve 
ser constituída, no mínimo, pelos seguintes profissionais:  

- Profissional responsável pela coordenação geral dos estudos, com 
formação em Engenharia Civil;  

- Profissional responsável pelo meio físico (Engenheiro Civil ou 
Ambiental ou Geólogo);  

- Profissional responsável pelo meio biótico (Engenheiro Florestal ou 
Engenheiro Agrônomo ou Biólogo).  

- Profissional responsável pelo projeto executivo de contenção de 
encostas (Engenheiro Civil).  

- Profissional responsável pelo estudo de suporte da capacidade do 
córrego (Engenheiro Civil ou Engenheiro Ambiental).  

No caso específico do estudo de suporte da capacidade do córrego, 
poderá ser indicado o mesmo profissional (Engenheiro Civil ou 
Ambiental) que já tenha sido indicado para o PRAD ou para o projeto 
executivo de contenção de encostas, desde que atenda o disposto no 
parágrafo seguinte.  

Os profissionais indicados deverão possuir experiência devidamente 
comprovada na temática do objeto em contratação.  

Para os profissionais responsáveis pela área ambiental (Produtos 1 e 
2) deverão comprovar experiência na elaboração de Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD.  

O profissional responsável pelo projeto de contenção de encosta 
(Produto 3) deverá comprovar experiência na elaboração de projetos 
de obras de contenção de encostas/taludes.  

Já o profissional responsável pelo estudo de suporte da capacidade do 
córrego Samambaia e afluentes (Produto 4), deverá comprovar 
experiência em elaboração de estudo de capacidade de curso d’água.  

De uma forma geral, determinado profissional somente poderá ser 
substituído por outro profissional de experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovado pela equipe de acompanhamento.  

(sem negritos, no original)  

25. Observa-se que, nem na Tomada de Preço nº 05/2018 – Terracap, nem 
na Licitação Presencial nº 17/2019 – TERRACAP, houve qualquer espécie de 
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questionamento da Entidade de Classe dos profissionais de Biologia, quanto 
às peças editalícias insculpidas nos certames correspondentes.  

26. O que muda na Licitação Presencial nº 17/2019, relativamente ao Edital 
de Licitação Presencial no 08/2020 – Terracap “sub examine” não é o fato 
que os objetos correspondentes teriam preponderância ou não de atuação 
de obras de engenharia, mas sim o fato de o primeiro conter discriminação 
dos meios de atuação da PRAD (meio físico, biótico, e assim por diante) e a 
viabilização de atuação de profissional da área de Biologia no meio biótico, 
o que não ocorreu, no certame focado em presentes autos.  

27. Explica-se: assim como no Edital de Licitação Presencial no 08/2020 – 
Terracap, observa-se que a Licitação Presencial nº 17/2019 - para 
elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, estudo 
de capacidade de córrego e de projeto executivo para contenção de 
encostas ao longo do Córrego Samambaia e afluentes – também envolveu 
obras de engenharia, como parte significativa de seu objeto. Em função 
disso, previu o Edital de Licitação Presencial nº 08/2020, à ocasião, em seu 
Projeto Básico, que a Coordenação-Geral seria atribuída a um profissional 
de Engenharia. Já, o profissional responsável pelo meio biótico poderia ser 
um Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrônomo ou Biólogo.  

28. Há outro aspecto a ser considerado: pode a jurisdicionada 
eventualmente alegar que há diferença entre a elaboração de um projeto 
de recuperação de áreas degradadas e a execução desse projeto (caso se 
considere assim a Tomada de Preço no 05/2018 – Terracap e o Edital de 
Licitação Presencial no 08/2020 – Terracap). Ora, se a um profissional de 
uma determinada área (engenheiro ou biólogo ou geólogo) foi 
oportunizada a participação da elaboração desse projeto, não há 
justificativa para que o profissional dessa formação deixe de acompanhar 
sua execução, dentro de sua área respectiva de atuação. Na realidade, isso 
deve ocorrer, de forma a avaliar se a execução está ocorrendo de forma 
harmoniosa com o planejamento efetuado.  

29. Em raciocínio inverso, aceitar as justificativas da Terracap (que seria 
obra eminentemente de engenharia) equivaleria a dizer que o PRAD em 
questão remedia apenas o meio físico, sem atender à recuperação do meio 
biótico ou – se cabível – do meio antrópico. Isso significaria, em outras 
palavras, que haveria apenas – em última instância – movimentação de 
terra. Que espécie de PRAD se trataria, então, nesse caso, e qual a 
qualidade da recuperação ambiental almejada?  

30. Na realidade, consoante se observa da documentação encaminhada 
pela Terracap, há, sim a previsão de recuperação do meio biótico, bem 
como do meio físico, conforme excerto de documento colacionado a seguir 
(Projeto Básico, fls. 8 a 11):  

Produto 1 – Plano de Trabalho  

Este produto deverá conter, no mínimo, para as 5 áreas descritas neste 
Projeto Básico:  
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- Etapas do trabalho contemplando cronograma detalhado das atividades, 
produtos e procedimentos a serem adotados; cronograma físico-financeiro 
de execução contendo o detalhamento da execução dos trabalhos;  

- Detalhamento das metodologias a serem empregadas no preparo do 
terreno, na semeadura e no monitoramento das plântulas semeadas;  

- Plano de controle do capim exótico e demais espécies exóticas invasoras 
nas áreas objeto do PRAD, contendo descrição de como será feito o 
combate;  

- Plano de Prevenção e Combate a Incêndios. A Contratada deverá fazer 
gestão junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e 
detalhar ações a serem realizadas para mitigação do risco de incêndios, 
contato junto àquela corporação, dentre outros temas importantes.  

Produto 2 – Preparo do Terreno  

Esta etapa consiste no preparo do solo de modo necessário à semeadura. 
Nas Áreas 1, 2, 3 e 5 será realizada a deposição de solo orgânico (topsoil), 
outro tipo de solo ou substrato disponível, de modo a recobrir toda a área 
minerada, com a finalidade de reconstituir um horizonte “A” sobre o solo 
remanescente e infértil. Apenas na área 4 poderá haver deposição de 
biossólido da CAESB (n). O emprego do biossólido na área degradada 4 
deverá seguir as orientações técnicas e legais previstas no PRAD, bem como 
no Projeto Técnico do Uso de Lodo de Esgoto. Deverá ser feita a calagem e 
adubação correta, mediante a análise de solo pela Contratada, para todas 
as áreas, inclusive a que receber o biossólido da CAESB, uma vez que não 
contém todos nutrientes necessários para a germinação e crescimento das 
mudas. A Contratada deverá estar em constante contato com a CAESB para 
questões envolvendo o uso de biossólido na área 4.  

Estão contemplados nesta etapa, conforme necessidade da área:  

- Remoção, transporte e destinação adequada de exóticas invasoras nos 
locais de semeadura, até que sejam efetivamente combatidas na área do 
PRAD;  

- Obtenção, transporte e deposição de topsoil, outro tipo de solo ou 
substrato disponível (solos e/ou substratos inertes sem presença de nenhum 
tipo de resíduo sólido) para cobrimento da camada superficial de acordo 
com o especificado no PRAD;  

- Descompactação do solo (Área 1);  

- Regularização do fundo da cava, descompactação do solo, confecção de 
camalhões (Área 2, Área 3, Área 4 e Área 5).  

- Calagem;  

- Adubação.  

Produto 3 – Plantio por sementes ou Semeadura  

A execução de plantio por sementes ou a semeadura com espécies nativas 
do cerrado nas áreas deverá seguir as diretrizes estabelecidas neste Projeto 
Básico, PRAD aprovado e seus anexos, podendo sofrer complementações e 
ajustes em seu conteúdo para atender às exigências do órgão ambiental. 
Esta fase envolve o fornecimento e a semeadura de forrageiras, arbustivas e 
gramíneas nativas. Deverá haver diversidade de espécies conforme o PRAD 
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aprovado. A semeadura deverá ocorrer no início do período chuvoso, 
preferencialmente em dias nublados.  

Não serão aceitos e pagos plantios de sementes e/ou semeaduras em 
desconformidade com este Projeto Básico e seus anexos, ou seja, sementes 
com estado fitossanitário ruim, secas e/ou mortas, sem a diversidade 
mínima exigida.  

A semeadura deverá ser feita integralmente na primeira estação chuvosa 
após a assinatura do contrato. Caso não haja tempo hábil para os 
procedimentos de preparação do solo entre a assinatura do contrato e o 
período chuvoso imediatamente subsequente, a semeadura será realizada 
no período chuvoso seguinte.  

Ademais, as sementes deverão ter boa germinação e vigor. É imprescindível 
seguir as diretrizes estabelecidas pela Autorização Ambiental SEI-GDF n.º 
042/2019 - IBRAM/PRESI, PRAD das áreas localizadas ao longo da DF-290 no 
Setor Sul e margens do Setor Oeste no Gama – RA II e Instrução Normativa 
IBRAM/DF nº 723, de 22/11/2017 e Nota Técnica n° 01/2018 – IBRAM, além 
do PRAD aprovado.  

Caso haja constatação de plantio de sementes e/ou semeadura em menor 
quantidade na data inicial estabelecida no Plano de Trabalho aprovado, 
poderá haver aplicação de multa, a critério do Diretor Técnico, pois isso 
atrasará o cronograma previsto para a recuperação da área.  

Produto 4 – Monitoramento  

O monitoramento ocorrerá durante 2 anos após a semeadura nas áreas, 
abrangendo:  

- Combate e eliminação de pragas e patógenos, inclusive formigas 
cortadeiras;  

- Adubação de cobertura (quando necessário);  

- Ressemeadura de plântulas mortas;  

- Capina;  

- Manutenção de aceiros;  

- Contínua remoção, transporte e destinação adequada de exóticas 
invasoras, até que sejam efetivamente combatidas na área do PRAD; 
Quanto à ressemeadura, deve-se atingir os indicadores estabelecidos e 
exigidos pelo órgão ambiental, conforme Nota Técnica n° 01/2018 – IBRAM. 
Este produto também engloba relatórios bimestrais da execução do PRAD.  

Quanto ao combate à vegetação exótica invasora deverá ser contínuo ao 
longo de toda a execução do contrato, conforme o Plano de controle de 
espécies exóticas, um dos objetos do Produto 1.  

Fica proibido o uso de agrotóxicos em Área de Preservação Permanente. Sua 
utilização dependerá da emissão de Parecer Técnico favorável do INSTITUTO 
BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF), a partir do detalhamento do produto a 
ser utilizado, incluindo receituário, cronograma e localização exata de 
aplicação, em decorrência do risco de contaminação na APP.  

As áreas recuperadas deverão ser monitoradas continuamente para evitar 
processos erosivos, incêndios e atos de vandalismo. Caso haja danos, roubos 
ou outros atos de vandalismo, a Contratada deverá registrar boletim de 
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ocorrência e entregar uma cópia ao executor do contrato para envio ao 
IBRAM/DF. Se houver incêndio na área, os bombeiros deverão ser acionados 
imediatamente pela Contratada e registrado um boletim de ocorrência, 
entregando uma cópia para o executor do contrato para envio ao 
IBRAM/DF. Importante que a Contratada siga o Plano de Prevenção e 
Combate a Incêndios e faça gestões junto ao CBMDF, um dos objetos do 
Produto 1. Não obstante ficará a cargo da Contratada realizar essas ações 
de prevenção, competirá ao CBMDF o combate aos focos de incêndio, 
mediante ocorrência a ser feita pela Contratada em eventuais incêndios. (...)  

(Sem negritos, no original)  

31. No documento referido, evidencia-se que o objeto do certame não se 
refere apenas a aspectos referentes ao meio físico, mas também ao meio 
biótico (recuperação da vegetação), o que poderia ser realizado por 
profissionais da área da Biologia, consoante análise efetuada em correntes 
autos.  

32. Dessarte, em função disso, converge-se à conclusão que a alegação da 
jurisdicionada que a previsão do Edital e os estudos que o embasam 
justificaria a exclusão, em peça editalícia, de outros profissionais (que não 
engenheiros) não procede.  

33. Poderia a jurisdicionada alegar que o Edital não vedaria a participação 
de profissionais da área de Biologia e que, em função disso, a 
argumentação desenvolvida em corrente pela instrutiva não se sustentaria. 
O problema que se observa é maior que essa questão pontual: a 
recuperação ambiental envolve mais que simples obra de engenharia: 
envolve não só o meio físico, como também o biótico e, em algumas 
situações, o meio antrópico. Repisa-se que, em cada uma dessas esferas de 
atuação, há especialidades profissionais competentes para atuação 
específica. A ausência de discriminação dessas áreas de atuação, no Edital 
“sub examine”, bem como dos profissionais habilitados para atuação nessas 
áreas representa falha na dicção da peça edilícia.  

34. Em outro giro, a ausência de vedação de atuação de uma especialidade 
profissional, em Edital, associada com a previsão mínima de profissional de 
outra área, em termos práticos, significa redução de oportunidades para 
aquele primeiro. Assim, não há que se falar que, em termos práticos, não 
haveria consequência de qualquer espécie.  

35. Deveria a jurisdicionada, assim como ocorreu no Projeto Básico da 
Licitação Presencial nº 17/2019, separar os diferentes aspectos que 
compõem o PRAD, atribuindo responsabilidades distintas a cada aspecto 
(meio físico, meio biótico e, mesmo, se necessário, do meio 
socioeconômico), com previsão de atuação de profissionais qualificados 
para cada meio), com atribuição de coordenação a profissional da área de 
Engenharia, em consonância com sua afirmação que há predominância de 
atividades de Engenharia no objeto do certame.  

36. Outra alegação que a jurisdicionada poderia utilizar seria o porte da 
obra de recuperação, o qual variaria de acordo com o PRAD. Verifica-se 
que, em contraste com as variações de porte, sempre será possível a 
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discriminação dos aspectos físico e biótico, com as correspondentes 
responsabilidades distintas profissionais, sendo necessário, em alguns 
projetos de recuperação de grande porte, a consideração do aspecto 
socioeconômico.  

37. Ao deixar de viabilizar a inclusão de profissionais de outras áreas no 
Edital (pela previsão mínima de apenas uma área de formação), a 
jurisdicionada criou uma espécie de “reserva de mercado” (e/ou 
discriminação) a uma determinada categoria profissional, causando danos 
ao princípio da competitividade do certame, bem como ao princípio da 
isonomia dos licitantes, o que converge para a anulação da licitação ora em 
curso, bem como à realização de novo certame, com adequação do Projeto 
Básico. Note-se que a natureza dos problemas apontados gera vício 
insanável ao certame e inviabiliza a convalidação das falhas evidenciadas.  

38. O Edital, ao estabelecer, como equipe mínima, aquela constituída de 
Engenheiro Florestal ou Engenheiro Agrônomo (os quais são profissionais 
que têm competência para atuar na recuperação do meio biótico) e Auxiliar 
Técnico de Engenharia, acabou excluindo, na prática, a participação de 
empresas que contam, em seus quadros, com profissionais da área de 
Biologia – e, por conseguinte, afetou a competitividade do certame – sendo 
que as áreas de atuação desses profissionais são consistentes, da mesma 
forma, com a recuperação do meio biótico da área degradada.  

39. Finalmente, mas não menos importante, outra questão que exsurge é a 
presença reiterada, ao longo dos anos, de pontos de atrito entre 
entidades profissionais (Conselhos de Biologia e CONFEA/CREAs) quanto às 
competências dos profissionais de Biologia e de Engenharia, em projetos de 
recuperação ambiental. Entende-se que há, na análise do caso “sub 
examine”, oportunidade de o Tribunal se manifestar, definindo claramente 
as áreas de atuação das especialidades profissionais, em referidos projetos, 
de forma a pacificar a questão, em âmbito distrital.  

III. MÉRITO DA REPRESENTAÇÃO  

40. Aventa-se – em função do arrazoado desenvolvido anteriormente – ao 
e. Pleno considerar a Representação de peça 2 procedente, com 
determinação à Terracap que:  

• anule a licitação correspondente ao Edital de Licitação Presencial 
nº 08/2020 – Terracap, tornando nulos seus resultados;  

• em novo certame, elabore novo Termo Básico, em substituição ao 
original, prevendo a separação de áreas de atuação do PRAD – 
Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, minimamente em 
meio físico (em que o profissional responsável deverá ser da área de 
Engenharia – v.g. Civil ou Ambiental – ou v.g. Geólogo) e meio biótico 
(profissional responsável deverá ser Biólogo – com registro no CRBio 
– ou da área de Engenharia, com registro no CREA – v.g. Florestal ou 
Agrônomo), sob a coordenação-geral de um profissional de área de 
Engenharia (dadas as características do objeto do certame, 
informadas pela jurisdicionada);  
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• em futuros certames a cargo daquela Estatal, relacionados à área 
ambiental/recuperação de áreas degradadas (estudos e execução), 
contemple, em seu Projeto Básico, discriminadamente, as ações 
relacionadas ao meio físico, ao meio biótico e – quando pertinente – 
ao meio socioeconômico, relacionando quais as especialidades 
profissionais poderão ser responsáveis por cada aspecto, 
independentemente de qual seja a área de atuação do Coordenador-
Geral.  

41. As medidas sugeridas alinham-se às boas práticas da gestão ambiental e 
consonam com o regramento ambiental vigorante no Brasil. 
Adicionalmente, eliminam-se quaisquer dúvidas exsurgidas quanto à 
competência, por especialidade profissional, quanto aos aspectos de 
projetos de recuperação de áreas degradadas (em relação ao meio biótico, 
deve ser admitida, nos certames relacionados, a presença, na equipe, de 
profissionais da área de Biologia, ou da área de Engenharia Florestal ou 
Agronômica, devendo essa possibilidade estar explicitada nos Projetos 
Básicos vinculados aos Editais).  

42. Tendo em vista a proposta de anulação do certame, cumpre-nos 
ponderar o disposto no art. 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro - LINDB. Nesse sentido, entende-se que o objeto do edital não se 
reveste de caráter suficientemente urgente de modo a justificar 
desconsiderar a irregularidade verificada.  

O órgão técnico, portanto, sugere ao Tribunal: 

I. tomar conhecimento:  

a) desta Informação;  

b) do Ofício nº 43/2021 - TERRACAP/PRESI/COINT/DIGER, de 18.02.2021, e 
documentos anexos (peças 12 a 25).  

II. considerar:  

a) cumprido o item II da Decisão nº 240/2021;  

b) quanto ao mérito, procedente a Representação de peça 2;  

III. determinar à Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap que:  

a) proceda à anulação da licitação correspondente ao Edital de Licitação 
Presencial no 08/2020 – Terracap, pela presença de vício insanável 
constante em seu Projeto Básico;  

b) caso realize nova licitação – substitutiva daquela referida em item III.a 
supra – elabore novo Termo Básico, em substituição ao original, prevendo a 
separação de áreas de atuação do PRAD - Projeto de Recuperação de Áreas 
Degradadas, minimamente em meio físico (em que o profissional 
responsável deverá ser da área de Engenharia - v.g. Civil ou Ambiental - ou 
v.g. Geólogo) e meio biótico (profissional responsável deverá ser Biólogo ou 
da área de Engenharia - v.g. Florestal ou Agrônomo);  
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c) em futuros certames a cargo daquela Estatal, relacionados à área 
ambiental/recuperação de áreas degradadas (estudos e execução), 
contemple, em seu Projeto Básico, discriminadamente, as ações 
relacionadas ao meio físico, ao meio biótico e – quando pertinente – ao 
meio socioeconômico, relacionando quais as especialidades profissionais 
poderão ser responsáveis por cada aspecto, independentemente de qual 
seja a área de atuação do Coordenador-Geral;  

d) encaminhe a esta Casa, no prazo de 90 (noventa) dias, a documentação 
correspondente aos procedimentos adotados em relação ao determinado 
por esta Corte;  

IV. autorizar:  

a) o encaminhamento de cópia desta Informação, do Relatório/Voto e da 
Decisão que vier a ser proferida à Companhia Imobiliária de Brasília – 
Terracap e à Representante;  

b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Gestão Pública, 
Infraestrutura e Mobilidade, para os devidos fins. 

É o relatório. 
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VOTO 

 

 

Em sua representação, o Conselho Regional de Biologia - 4ª 
Região insurge-se contra possíveis ilegalidades cometidas no âmbito da Companhia 
Imobiliária de Brasília – TERRACAP, relacionadas ao cerceamento e à desvalorização 
do exercício profissional da Biologia, no Edital de Licitação Presencial nº 08/2020, 
cujo objeto é a contratação de empresa para execução de Plano de Recuperação de 
Áreas Degradadas, para as cinco áreas de cascalheiras localizadas na RA II – Gama. 

Na deliberação inicial destes autos, Decisão nº 240/20021, o 
Tribunal, deixando o exame do pedido cautelar para momento posterior, conheceu 
da representação e determinou à TERRACAP que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
apresente os esclarecimentos que entender pertinentes sobre o teor da 
representação em tela.  

Examina-se, nesta assentada, o mérito da representação e os 
respectivos consectários. 

A discussão tratada pela autora da exordial gravita em torno da 
exigibilidade, ou não, de inclusão do biólogo entre os profissionais capazes de 
atender à finalidade do contrato. 

Neste caso, o edital descreve o objeto pretendido na licitação, 
que se destina a “[…] Contratação de empresa para execução de Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD para as 5 áreas de cascalheiras localizadas 
no Gama, Região Administrativa II".  

O Conselho Regional de Biologia da 4ª Região representou a 
esta Corte questionando a não inclusão do profissional biólogo entre os habilitados 
para participar do certame. 

Examinando as normas que regem a matéria, entendo que 
assiste razão ao autor da inicial. 

A Resolução CFBio nº 480, de 10 de agosto de 2018, em seu art. 
3º, estabelece que: 

O Biólogo é o profissional legal e tecnicamente habilitado com atribuições 
para atuar na realização de Manejo e Conservação da Vegetação e da 
Flora, de Inventário Florestal, de Projeto Técnico de Recuperação da Flora 
– PTRF e de Plano de Recuperação de área Degradada – PRAD e atividades 
correlatas […] 
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Ao editar a norma, a referida autarquia exerceu a competência 
normativa estabelecida pelo art. 10 da Lei nº 6.684/1979: 

Art. 10 - Compete ao Conselho Federal: 

[…] 

II - exercer função normativa, baixar atos necessários à interpretação e 
execução do disposto nesta Lei e à fiscalização do exercício profissional, 
adotando providências indispensáveis à realização dos objetivos 
institucionais; […] [grifei] 

O CFBio, portanto, exercendo a sua competência normativa 
fixada em lei, estabeleceu que o biólogo tem habilitação para atuar na recuperação 
de áreas ambientalmente degradadas. 

Levando-se em conta essa regulamentação, a licitação tratada 
nos autos estaria incidindo em restrição ao exercício profissional, já que excluiu a 
participação do biólogo nos trabalhos de recuperação ambiental. 

Observa-se que a Lei nº 6.684/79, em seu art. 2º, estabelece a 
habilitação ao biólogo: 

Art. 2º Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros 
profissionais igualmente habilitados na forma da legislação 
específica, o Biólogo poderá: 

I – formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e 
aplicada, nos vários setores da Biologia ou a ela ligados, bem como os 
que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do 
meio ambiente, executando direta ou indiretamente as atividades 
resultantes desses trabalhos; [grifei] 

O caput da lei deixa claro que o exercício de atividades 
inerentes ao biólogo ocorre sem prejuízo de outros profissionais igualmente 
habilitados. Esse exercício, portanto, dá-se de forma concorrente com outras 
profissões. 

A lei federal conferiu ao biólogo a habilitação para formular e 
elaborar projetos que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do 
meio ambiente, e bem assim executar as atividades inerentes a essa habilitação. 

A Unidade Técnica avançou no estudo do tema e, com base em 
normatização do IBAMA, especialmente a IN nº 4/2011, observou que os 
instrumentos de recuperação de áreas degradadas se dividem em três esferas: meio 
físico, meio biótico e meio antrópico ou socioeconômico. Assim, em projetos de 
maior porte, pode ser necessário o concurso de profissionais de áreas diversas. 

Examinando especificamente o caso dos autos, a instrução 
assinala que as peças editalícias indicam a equipe técnica constituída, no mínimo, por 
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profissional Engenheiro Florestal ou Agrônomo. 

Aponta, ainda, outros certames em que a restrição ao biólogo 
não ocorreu, como a Licitação Presencial nº 17/2019, para elaboração de Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas, estudo de capacidade de córrego e de projeto 
executivo para contenção de encostas ao longo do Córrego Samambaia e afluentes, e 
a elaboração de Projeto Básico para a contratação de estudo de elaboração de Plano 
de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD para as áreas localizadas ao longo da 
DF-290 no Setor Sul e margens do Setor Oeste, na Região Administrativa do Gama – 
RA II, o qual compõe a Tomada de Preço nº 05/2018 – Terracap. 

No caso da primeira licitação indicada, o edital previu 
separadamente os trabalhos relativo ao plano de recuperação de áreas degradadas: 

 Profissional responsável pela coordenação geral dos 
estudos, com formação em Engenharia Civil; 

 Profissional responsável pelo meio físico (Engenheiro 
Civil ou Ambiental ou Geólogo); 

 Profissional responsável pelo meio biótico (Engenheiro 
Florestal ou Engenheiro Agrônomo ou Biólogo). 

Não se afigura compreensível que esta licitação, de maior 
envergadura, atribua a mesma responsabilidade técnica ao Engenheiro Florestal, 
Engenheiro Agrônomo ou Biólogo para o meio biótico (meio biótico é aquele que 
possui os elementos vivos de um ecossistema, inerente, portanto, ao ramo da 
Biologia), e, em medida restritiva, não a admita para uma licitação de menor 
tamanho. 

Pouco importa se há predomínio de obras de engenharia. O que 
importa é se há um meio biótico, feito de elementos vivos, para ser recuperado e/ou 
protegido pelo projeto de recuperação. Se houver, diante do que estabelece o art. 5º, 
inciso XIII, da Constituição Federal1, a atividade não poderá ficar sob a exclusiva 
alçada de determinada profissão quando outra é igualmente habilitada nos termos da 
lei.  

Examinando os planos de trabalho do certame, a instrução 
demonstrou que o objeto a ser contratado não se refere somente ao meio físico, mas 
também ao meio biótico (recuperação da vegetação) que, como nas outras licitações, 
pode ser feito por profissionais da área da biologia. A própria TERRACAP admite que 
as “[…] atividades de recomposição vegetal, erradicação de cobertura exótica, 
plantio, semeadura e etc, as quais são, a priori, passíveis de serem conduzidas por 

 
1 XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer; […] 
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profissional da área de Biologia”. 

O certame, portanto, negou vigência a resolução de conselho 
federal legalmente competente para normatizar o exercício da profissão. 

A restrição injustificada imposta no edital comprometeu a 
competitividade do certame e a isonomia entre os licitantes.  

Observa-se que, conforme ata de reunião da comissão de 
licitação realizada em 15.03.2021, que procedeu ao julgamento da licitação, uma das 
empresas tuteladas pelo CFBio, a empresa Tikré Brasil Soluções Ambientais Eireli 
pode ter sido desclassificada, em princípio, pelo mesmo motivo ora em debate. 

Deixo, porém, de acompanhar a instrução quanto à anulação do 
certame para propor uma alternativa.  

Compreendo que os atos praticados a partir da consideração da 
restrição técnica em discussão, que ora se considera excessivamente restritiva, tem o 
condão de macular a competitividade do certame, na medida em que alguma 
empresa interessada pode ter deixado de participar da licitação tendo. Por essa 
razão, são nulos esses atos.  

Para sanear o problema, no entanto, entendo suficiente a 
anulação dos atos até agora praticados, a retificação do edital corrigindo a falha e a 
republicação do certame, vindo a permitir a ampla participação das empresas 
interessadas.  

Diante do exposto, acompanhando em parte a instrução, VOTO 
no sentido de que o egrégio Plenário:  

I - tome conhecimento do Ofício nº 43/2021 - 
TERRACAP/PRESI/ COINT/DIGER, de 18.02.2021, e documentos 
anexos (peças 12 a 25); 

 
II - considere:  

a) cumprido o item II da Decisão nº 240/21;  
b) quanto ao mérito, procedente representação de peça 2;  
 

III - determine à Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP 
que:  
a) proceda à anulação dos atos até agora praticados no 
tocante à Licitação Presencial nº 08/2020 – Terracap, pela 
presença de vício insanável constante em seu Projeto Básico; 
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b) altere o Termo Básico, em substituição ao original, 
prevendo a separação de áreas de atuação do PRAD - Projeto de 
Recuperação de Áreas Degradadas, minimamente em meio 
físico (em que o profissional responsável deverá ser da área de 
Engenharia Civil ou Ambiental ou Geólogo) e meio biótico 
(profissional responsável deverá ser Biólogo ou da área de 
Engenharia Florestal ou Agrônomo), republicando o certame; 

 
c) em futuros certames a cargo daquela Estatal, relacionados 
à área ambiental/recuperação de áreas degradadas (estudos e 
execução), contemple, em seu Projeto Básico, 
discriminadamente, as ações relacionadas ao meio físico, ao 
meio biótico e – quando pertinente – ao meio socioeconômico, 
relacionando quais as especialidades profissionais poderão ser 
responsáveis por cada aspecto, independentemente de qual 
seja a área de atuação do Coordenador-Geral; 

 
d) encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
documentação correspondente aos procedimentos adotados 
em relação ao determinado por esta Corte;  

 
IV - autorize:  
a) o encaminhamento de cópia deste Relatório/Voto e da 
Decisão que vier a ser proferida à Companhia Imobiliária de 
Brasília – Terracap e à Representante;  
 
b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Gestão 
Pública, Infraestrutura e Mobilidade, para os devidos fins. 

 

Sala das Sessões, 24 de março de 2021. 

 

ANILCÉIA MACHADO 
Conselheira-Relatora 
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