
                   
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
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Processo: 02.00328/2017 

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N° 047/2018/SML/PVH, MENOR

PREÇO.

Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL AQUISIÇÃO DE

CASCALHO LATERÍTICO, visando atender  as necessidades da

Administração Pública Direta e Indireta do Município de

Porto Velho, em especial às Secretarias Municipais SUOP,

SEMUSB  E  SEMAGRIC,  conforme  especificações  técnicas,

unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste

Edital,

Trata-se de impugnação interposta pela Empresa

Base Solida Eireli, CNPJ n. 05.968.144/0001-50, segundo

informa  o  endereço  para  contato  na  avenida  Alexandre

Guimarães,  Bairro  Agenor  de  Carvalho  nesta  Capital  do

Estado de Rondônia, CEP. 76.820-209, representada pelo seu

sócio administrador Paulo César Honorato Azevedo, CPF. Nº

197.897.341-15, residente á avenida  Amazonas 6030, Bairro

Tiradentes  nesta  Capital,  vem,  perante  a  essa

Superintendência  Municipal  de  Licitações  –  SML,

“apresentar  IMPUGNAÇÃO  AO  EDITAL  PE  047/2018”  com

sustentação nº §2º do art. 41 da lei 8.666/93 aplicável

por força do art. 9º da lei federal nº 10.520/2002 e do

art.  18  do  Decreto  Federal  nº  5.450/2005  e  do  11.1  e

11.1.1 do edital em epígrafe e também pelos fundamentos

que serão apresentados nesta peça.

I - DA TEMPESTIVIDADE

A presente Impugnação encontra - se tempestiva

conforme  dispõe  o  edital,  no  item  11.1  do  instrumento

convocatório Até 02 (dois) dias antes da data fixada para

abertura  da  sessão  pública,  qualquer  pessoa  física  ou

jurídica poderá propor impugnação deste ato convocatório.
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11.1. Até o dia ____, 02 (dois) dias úteis antes da
data  fixada  para  abertura  da  sessão  pública,
qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  poderá  propor
impugnação  deste  ato  convocatório  do Pregão,  na
forma  eletrônica,  via  e-mail  para  o  endereço:
pregoes.sml@gmail.com.

II -  DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Para  verificação  dos  requisitos  de

admissibilidade da presente impugnação cumpre verificar o

Edital de Licitação acerca do tema. Neste sentido, o item

11.1 e 11.3 do instrumento convocatório trata da forma e

prazo  para  apresentação  de  razões  de  irresignação,

conforme trechos abaixo transcritos: 

11.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para abertura da sessão pública, qualquer pessoa física
ou  jurídica  poderá  propor  impugnação  deste  ato
convocatório do     Pregão, na forma eletrônica, via e-mail
para o endereço:   pregoes.sml@gmail.com  .

(…)

11.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos
apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante  não  habilitado  legalmente  ou  não
identificado  no  processo  para  responder  pelo
proponente;

In casu, a presente impugnação foi encaminhada

para  o  e-mail  informado  no  edital,  em  07.05.2018  ás

09hs:03Min.(Horário  Local)  tempestivamente  e  com

legitimidade, ou seja, acompanhado do contrata social da

impugnante, representada pelo senhor Paulo César Honorato

Azevedo,  legitimando  poderes  para  representá-lo, desta

forma, preenchido pressupostos mínimos de admissibilidade.

III - Das alegações

“I – Item 10.11.3 – completamente impreciso;

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos, nº 2776, Bairro: São Cristovão

2º piso Tel. CML  (69) 3901-3639
CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO

mailto:pregoes.sml@gmail.com
mailto:pregoes.sml@gmail.com


                   
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

II  -Item  10.13.4  “inciso  i”.  Exigência,

direcionada todo o certame para uma categoria

de empresa.

III – Laudo da Laterita nas Jazidas exigido na

Descrição  do  todos  os  itens  do  ANEXO  01

compromete  totalmente  competitividade  no

certame.

IV  –  Item  4.3  do  termo  de  referencia

direciona,  mais  uma  vez,  certam  para uma

categoria de empresas.

V – Desobediência total ao item 19 do

Edital.

VI  –  Exigência  do  Edital  não  consta  nas

determinantes do art. 30 da 8.666/93”.

IV - DA ANALISE

Diante, do questionamento exposto no item “I –

Item  10.11.3  –  completamente  impreciso;” não  vislumbra

imprecisão  para  quem  ler  o  instrumento  convocatório,

diante  a  explicitude  no  item  10.11  da  Qualificação

Técnica, especificamente o subitem 10.11.3 do edital que

trata a exigência da Licença Ambiental de Operação – LAO,

que deverá sr apresentada pelas licitantes arrematantes,

razão essa que os argumentos são desprovidos de quaisquer

guaridas, para tanto vejamos In Verbis;

10.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.11.1. Apresentação  de  atestados  de
capacidade técnica, exclusivamente em nome do
licitante,  expedidos  por  pessoa  jurídica  de
direito público ou privado, que comprovem o
fornecimento  de  materiais  compatíveis  com  o
objeto do presente termo;

10.11.2.  Os  atestados  emitidos  por  pessoa
jurídica  de  direito  privado  deverão,
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obrigatoriamente, estar em papel timbrado com
identificação e endereço da emitente, o nome
completo  do  signatário,  bem  como
reconhecimento  em  cartório  da  assinatura
aposta.

10.11.3. Licença Ambiental de Operação – LAO,
emitida pelo órgão competente e mantida válida
por todo o período contratual.

Diante o acima exposto, bem como o art. 170 da

Lei maior de 1988oPrincipio; 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes 
princípios:[Grifamos].

(…)

VI  -  defesa  do  meio  ambiente,  inclusive
mediante  tratamento  diferenciado conforme  o
impacto ambiental dos produtos e serviços e de
seus  processos  de  elaboração  e  prestação;
(Redação  dada  pela  Emenda  Constitucional  nº
42, de 19.12.2003)[Grifamos].

No Capítulo VI da nossa Carta Magna, capítulo

esse destinado a recomendações ao Poder Publico assegura e

protege o meio ambiente, mais especificamente no art. 225,

§  1º,  §  3º,  aqui  citados  apenas  alguns  dispositivos

constitucionais para não se tornar enfadonho; In Verbis;

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá- lo para as 
presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse 
direito, incumbe ao Poder Público:

(…)
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§ 3º As condutas e atividades consideradas 
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados. 

Razões, essas, que exigir a Licença Ambiental

de Operação – LAO, não é uma exigência discricionária do

poder Publico, mas uma obrigatoriedade, ainda mais por se

tratar de uma contratação de jazidas de lateríticos os

quais  quem  vai  extrair,  é  as  máquinas  desta

municipalidade,  por  esta  razão,  bem  pela  segurança

ambiental e o desenvolvimento sustentável seguro, se faz

necessário  contratar  jazidas  DEVIDAMENTE  LICENCIADA

AMBIENTALMENTE E JURIDICAMENTE.

Neste item,  “II - Item 10.13.4 ”inciso i”  .

Exigência, direcionada todo o certame para uma categoria de empresa”.

A impugnante tem razão, no que se refere,“direcionada todo

o  certame  para  uma  categoria  de  empresa”, pois  toda

licitação  é  direcionada  para  determinada  categoria  de

empresa, para tanto, o estatuto das licitações determina

que para habilitação a exigência é que as empresas sejam

do ramo de atividade do objeto licitado, exemplo: se o

certame  for  para  contratação  de  obras  e  serviços  de

engenharia, a categoria de empresas que podem participar,

tem  que  ter  no  contrato  social,  serviços  de  obras  e

engenharia;  caso,  seja  para  uma  aquisição  material

asfáltico,  a  categoria  de  empresas  que  trabalham  com

produtos asfálticos, não podendo participar empresas de

uma  outra  categoria,  como  exemplo  seria  ilegal  da

categoria de empresas do ramo de atividade econômica de

gêneros alimentícios participar de um certame em que o

objeto  fosse  produtos  asfálticos,  partindo  prisma
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exemplificado  acima,  não  há  nenhuma  ilegalizada,  mas  o

pleno  atendimento  ao  Principio  Constitucional  da

legalidade.

Do questionamento, no item III, “  III – Laudo da

Laterita nas Jazidas exigido na Descrição do todos os itens do ANEXO

01 compromete totalmente competitividade no certame”. O material,

objeto deste certame é “Insumos Cascalhos Laterítico”, os

quais se destinam a pavimentações vias e vicinais, para

tanto se faz necessário um mínimo de qualidade do produto

ofertado, desta forma a maneira, ou seja, a comprovação

dessa  qualidade  será  averiguada  e  acompanhada  com

apresentação  de  laudo  técnico  elaborado  por  empresa

especializada idônea e registrada na entidade profissional

competente,  conforme  as  Normas  do  DNIT  nº  098/2007-ES

(Base estabilizada granulométrica com utilização de solo

laterítico); - CBR/ISC ≥ 60% (Método DNER-ME nº 049/94.

Da  necessidade  de  apresentação  do  Laudo

Técnico no anexo I, se faz necessário em razão de maior

segurança  na  contratação,  pois  quem  é  do  ramo  de

atividade, sabe a morosidade na nos estudos para emissão

dos referidos Laudos, com isso a não exigência dos mesmos

no mento da apresentação da proposta, poderá ocasionar um

imenso  prejuízo  a  Administração  pública,  obtendo  um

produto  que  não  venha  atender  satisfatoriamente  os

serviços os quias se destina o material ou aguardar um

longo  e  moroso  espaço  de  tempo,  até  que  a  empresa

vencedora  produz  tais  estudos  e  consequentemente

apresentar os referidos laudos.
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No  item  “  IV  –  Item  4.3  do  termo  de  referencia

direciona, mais uma vez, certam para   uma categoria de empresas”

e item II Comungam entre si, neste caso, já contemplados. 

No que se refere o item,  “V – Desobediência

total ao item 19 do   Edital”. Administração, não deve correr

risco  de  contratar,  adquirir,  produtos  ou  serviços  que

possa  pôr  em  risco  a  sociedade  nem  comprometer  a  boa

execução  dos  serviços  prestados  a  mesma,  para  tanto  o

Principio da Supremacia do Interesse Público, sobrepõe o

particular, portanto para assegurar a garantia de obter um

produto,  com  um  mínimo  de  qualidade,  a  Administração

Pública,  buscar  especificar  os  serviços  e  produtos  que

venha atender como determina o expresso no art.  15,§ 7º,

inciso  I da Lei nº 8.666/93,

Art. 15. As compras, sempre que 

possível, deverão:

(…)

§  7o Nas  compras  deverão  ser

observadas, ainda:

I - a especificação completa do bem a

ser adquiridos em indicação de marca;

Além  do  mais,  fica  comprovado,  por  meio  de

pesquisas de mercado, que há várias empresas da categoria

econômica,  as  quais  cotaram  as  pesquisas  feitas  para

levantamento  dos  valores  estimados  pela  Administração,

situação  que  comprovam  não  há  restrição  o  caráter

competitivo no procedimento licitatório, tendo em vista

que todos comprovaram ser do ramo de atividade, conforme o
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Cartão de CNPJ anexados aos autos, na mesma esteira de

raciocínio, convergem o citado item 19.5 do instrumento

convocatório, onde normatiza a ampliação da disputa, mas

sem “comprometimento da segurança do futuro contrato”, In

Verbis;

19.5. As normas que disciplinam este pregão
serão  sempre  interpretadas  em  favor  da
ampliação  da  disputa  entre  os  interessados,
sem  comprometimento  da  segurança  do  futuro
contrato;[Grifamos].

E, por fim o item  “  VI – Exigência do Edital não

consta nas determinantes do art. 30 da 8.666/93”, vale relembrar o

senhor representante da impugnante, que o citado art. 30 é

muito abrangente e que a prova que o edital do presente

certame se encontra juridicamente legal, é que o inciso IV

mencionado art. trata-se das leis especiais, que o caso

das exigência tanto da Licença Ambiental de Operação –

LAO, bem como o Laudo dos materiais objeto do certame In

Verbis; 

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

(…)

IV  -  prova  de  atendimento  de  requisitos
previstos em lei especial, quando for o caso.
[Grifamos].

Isto  posto,  não  há  o  que  dizer  que  a

qualificação técnica exigidas das licitantes não estejam

devidamente amparado no art. 30 da Lei nº 8.666/93.

Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que esta

Superintendência  Municipal  de  Licitações  –  SML  adota

somente  publicar  nossos  editais  de  licitações,  somente

depois da Minuta do Edital ser devidamente aprovado pela
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Procuradoria  Geral  do  Município  –  PGM,  com  respaldo

daquela Procuradoria quanto aos requisitos de legalidade

das cláusulas ali dispostas. 

Além do que, os Itens contestados pela 

licitante estão regulamentados assegurados na Carta Magna 

Brasileira art. 225, Lei Municipal nº 138/2001, bem como 

as normas do DNIT 098/2007 e demais normas vigentes sobre 

o tema, o que demonstra solidamente a legalidade dos Itens 

impugnados.

Diante tal questionamento, é inadmissível de

acolhimentos de tal razões, pois é desprovido de quaisquer

guaridas, como não haver nenhuma ilegalidade. 

Ademais, no caso vertente, merece destaque o

Princípio da Supremacia do Interesse Público, que existe

no ordenamento jurídico com base no pressuposto de que

“toda atuação do Estado deve ser pautada pelo interesse

público, cuja determinação é extraída da Constituição e

das leis, manifestações da ‘vontade geral’1.

Assim,  havendo  qualquer  conflito  entre

direitos  coletivos  e  privados,  deve  a  Administração

ponderar os fatos e normas e atuar, em todo caso, em favor

da  proteção  dos  interesses  públicos  para  solução  da

questão.

É pertinente consignar também que o objeto do

procedimento licitatório é delimitado para o atendimento a

determinada demanda e, o princípio da isonomia, bem como o

princípio  da  promoção  do  desenvolvimento  nacional

1Direito Administrativo Descomplicado / Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo. – 19 ed.
rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, pág. 184.
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sustentável,  interpretado  no  âmbito  das  licitações

públicas, não pode ser considerado um fim em si mesmo,

posto  que tenha  por objetivo  a competição  em busca  de

proposta mais vantajosa para a Administração, bem como  a

promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

Por  este  motivo  não  se  pode  pressupor  a

ampliação  desmedida  da  isonomia  numa  licitação,  sem

mensurar o risco de, ao final, resultar a licitação numa

contratação que não serve aos propósitos da Administração

ou que de alguma forma gere algum tipo de ação judicial em

detrimento de dano ambiental, ainda prestação de serviços

inadequados ou fornecimento que não possuam desempenho e

qualidade minimamente aceitáveis.[Grifamos].

III - DA CONCLUSÃO

Isto posto, conheço da impugnação apresentada

pela empresa  BASE SOLIDA EIRELI, para, no mérito, negar-

lhe provimento, nos termos da legislação pertinente.

Porto Velho, 07 de maio de 2018.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/SML
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