
 

 

AO ILUSTRÍSSIMO SENHORA PREGOEIRA DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA 

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PORTO VELHO-RO.  

 

 

REF:.  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2018/SML/PVH 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q 

(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE). 

 

 

                YEM SERVIÇOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES-EIRELI-EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.811.701/0001-03, com sede à Rua Belo Horizonte n.19, sala 

911, Edifício The Place Business Center, Bairro: Adrianópolis- Manaus/AM, CEP 69057-060, neste 

ato representado pelo senhor, MAURICIO MACIEL ASSAD, inscrito no CPF sob o nº 618.276.142-

34, LICITANTE VENCEDORA DO CERTAME - (LOTE 2), e interessada direta no procedimento 

licitatório em epígrafe, vem, mui respeitosamente, por meio de seu Sócio- Presidente, in fine 

assinado, perante vossa senhoria, nos termos do § 3°, do Art. 109, da Lei 8.666/93 e Art. 4º, inciso 

XVIII da Lei 10.520/2002, oferecer tempestivamente suas CONTRARRAZÕES, em face do recurso 

administrativo interposto pela empresa URBENER URBANIZAÇÃO E ENERGIA S/A, que 

inconformada com o resultado do certame busca tisnar um processo licitatório LÍCITO E 

TRANSPARENTE, e para contrapor passa-se a aduzir as razões de fato e direito: 

 

I- DO DIREITO PLENO ÀS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

                    Faz-se constar o pleno direito às Contrarrazões ao Recurso Administrativo, devidamente 

fundamentado pela legislação vigente e as normas de licitação, estabelecidas pelo instrumento 

convocatório. Sendo protocolado e encaminhado digitalmente para o correio eletrônico: 



 

 

pregoes.sml@gmail.com, tendo em vista o atendimento aos prazos previstos no item 11.2.2 e 

11.5.1, evoca-se o direito líquido e certo, para posicionar-se ante os recursos apresentados. 

 

11.2.2 Acolhido o Recurso pelo(a) Pregoeiro(a) será concedido prazo 

de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar 

contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do 

prazo do recorrente. 

 

11.5.1. Os instrumentos de que tratam o subitem 11.5 (impugnações, 

recursos ou contrarrazões) deverão ser remetidos exclusivamente para 

o e-mail pregoes.sml@gmail.com, respeitados os prazos definidos em 

lei e neste edital e ainda, o observando-se em todo caso o horário de 

expediente deste Órgão, ou seja, dias úteis (de segunda a sexta-feira), 

de 8h às 14h, sob pena de não ser conhecido em razão de 

intempestividade. 

 

                     As razões recursais interpostas pela recorrente, não merecem prosperar, uma vez que o 

julgado que a inabilitou, encontra-se dentro da mais perfeita legalidade, e deve ser mantido, 

como demostrado á seguir: 

II- DAS RAZÕES RECURSAIS 

De acordo com as razões que sustentaram a inabilitação da recorrente, esta se deu pelo 

seguinte motivo:  

“Ante ao exposto, em conclusão à análise da documentação de habilitação da 

Empresa URBENER URBANIZAÇÃO E ENERGIA S/A, com fundamento nos 

princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial os da legalidade, 

vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, decido inabilitá-la, 

por descumprimento ao disposto no item 10.11.3 do Edital de Licitação, uma 

vez que seu Certificado de Regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal 

de Atividades Potencialmente Poluidoras não abrange a atividade objeto 



 

 

do certame, não estando, portanto, em conformidade com a Instrução 

Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, com suas alterações, e legislação 

correlata. 

 

 

III- DO NÃO CONHECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. 

 

             Em que pese todo o procedimento licitatório esta sendo direcionado ao cumprimento de 

normas constitucionais e legais, relacionado aos institutos de Direito Administrativo. 

             A partir da leitura da Lei nº 10.520/2002 e dos decretos regulamentares da modalidade 

pregão, tem-se que o Pregoeiro ao analisar os motivos externados pelo licitante na intenção de 

recurso, deverá se limitar ao pronunciamento quanto ao “acolhimento” ou não da intenção, ou 

seja, deve-se restringir ao exame da existência dos pressupostos recursais (requisitos de 

admissibilidade).  

 

ENTENDIMENTO DO TCU - Em sede de pregão eletrônico ou 

presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve 

avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais 

(sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e 

motivação), (Ac. 694/2014-Plenário, rel. Min. Valmir Campelo).  

      Ao interpor sua manifestação de intenção recursal, a empresa Recorrente, não atendeu 

os requisitos de admissibilidade, qual seja; TEMPESTIVIDADE e MOTIVAÇÃO. Tudo podendo ser 

visto a partir da leitura da ata de sessão. Após o escoamento do prazo, a recorrente ainda assinalou 

em campo impróprio.  

     Logo, é inadmissível que seja dado tratamento diverso a recorrente, pois ela não atendeu 

aos critérios de admissibilidade, que são requisitos totalmente vinculados do ato administrativo, 

principalmente quanto à tempestividade. Houve violação ao princípio da igualdade e da 

isonomia. 

     Por este motivo, deve a nobre pregoeira NÃO CONHECER O RECURSO DA EMPRESA 

URBENER, uma vez que esta descumpriu o prazo para manifestação de intenção e logo por 



 

 

consequência a apresentação das razões recursais, encontra-se prejudicadas, em virtude dos vícios 

apontados.   

 

       DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INABILITOU A EMPRESA URBENER. 

IV- DA LEGALIDADE QUANTO A EXIGÊNCIADE DO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE 

ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORAS - CTF/APP CTF- COMO REQUISITO DE 

HABILITAÇÃO. 

 

                     O Tribunal de Contas da União passou a dar sustentação à inclusão de critérios de 

sustentabilidade socioambiental nas contratações públicas. Começou, assim, não só a aceitar as 

exigências de tais critérios, como a cobrar que tais condutas sejam adotadas pelos gestores 

públicos. 

                    A partir destas orientações legais, há obrigatoriedade de atendimento aos critérios de 

sustentabilidade socioambiental, logo tal exigência deverá ser cobrada como requisitos de 

habilitação.  O Certificado de Regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividade  

Potencialmente Poluidoras - CTF/APP, foi legalmente exigido no item 10.11.13 do edital:  

 
 
10.11.3. Comprovação de Registro no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade 
válido, conforme artigo 17, inciso I, da Lei nº 6.938/1981, da Instrução 
Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, com suas alterações, e 
legislação correlata.  
 
10.11.3.1. Não sendo fabricante do material, no caso de ser apenas 
fornecedora, a licitante deverá apresentar o Certificado de 
Regularidade da Fabricante. 10.11.3.2. A apresentação do Certificado de 
Regularidade será dispensada, caso o Pregoeiro logre êxito em obtê-lo 
mediante consulta on line ao sítio oficial do IBAMA, imprimindo-o e 
anexando-o ao processo. 
 
 10.11.3.3. Caso o licitante seja dispensado do registro exigido neste 
subitem 10.11.3 por força de dispositivo legal, deverá apresentar o 
documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas 
da lei, a qual será passível de verificação pela Administração, inclusive 
junto aos Órgãos competentes. (destaquei) 

  



 

 

                 Cumpre destacar, que a legalidade de se exigir o Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras, já foi amplamente comprovado a partir de documentos expedidos 

pelo próprio órgão ambiental-IBAMA- fiscalizador da atividade, inclusive, didaticamente, através 

do Relatório de Analise de documentos de habilitação da empresa recorrente, expedido pela 

Comissão de Licitação .  

 

                 A acertada inabilitação da empresa recorrente fundamentou-se a partir da análise do 

CTF/APP apresentado por esta, em que foi vislumbrando atividade diversa e incompatível com o 

objeto do certame, uma vez que a mesma encontra-se cadastrada no CTF/APP para atividade 

enquadrada na categoria 22-1 - Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos – Lei n. 

6.938/1981: art. 10. Diversamente da exigida pelo órgão de proteção ambiental- IBAMA, e pelo 

edital em questão, cuja categoria, em simetria ao objeto licitado, deveria ser referente a “usinas de 

produção de Asfalto- 14.2”.   

 

                      A apresentação de atividade diversa, incompatível com o objeto da licitação, é 

descumprir exigência legal, e se furtar ao poder de polícia exercido pelo órgão- IBAMA, uma 

vez que, por força do registro obrigatório, todas as empresas passíveis de controle ambiental, estão 

sujeitas a fiscalização. 

 

                    Ante ao exposto, em observância aos preceitos legais, tendo em vista o descumprimento 

ao disposto no item 10.11.3 do Edital de Licitação, uma vez que seu Certificado de Regularidade 

junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras não abrange a 

atividade objeto do certame, a decisão de INABILITAÇÃO DA RECORRENTE DEVE SER 

MANTIDA, sob pena de violação ao principio da legalidade.  

 

 

V- DA ILEGALIDADE QUANTO Á JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO- VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INTRUMENTO CONVOCATÓRIO.  

 

                    A Empresa ora recorrente insurge-se quanto ao fato de ter sido inabilitada em virtude de 

não atendimento a um dos critérios estabelecidos, requisitos de HABILITAÇÃO técnica, 



 

 

especificamente quanto ao item 10.11.3, em virtude de ter apresentado certificado de 

regularidade- CTF, cuja atividade é incompatível com o objeto.  Em linhas gerais, apresentou 

documento incompleto e incompatível com o objeto licitado.  

 

                    Agora em sede recursal, ao arrepio da lei, a recorrente tenta juntar documento estranho 

ao processo licitatório, além disso, cuja emissão foi realizada em data muito posterior a sua 

convocação. 

                  Cumpre destacar, data vênia, que entendemos que o presente recurso é meramente 

protelatório, vez que a discussão encontra-se totalmente superada, inclusive sustentada em 

pareceres do TCU, quanto à impossibilidade de juntada de documento novo, e ainda, estranho ao 

processo. 

 

TCU- ACÓRDÃO 11914/2016 - Segunda Câmara 20. O art. 43, § 3º, da Lei 

8.666/1993 estabelece o seguinte: 

 

É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

                   Assim, uma vez que a licitante foi convocada a enviar sua documentação, qualquer 

documento que porventura tenha deixado de enviar, que seja essencial à sua habilitação, não pode 

ser suprido posteriormente, sob pena de conceder a licitante uma segunda chance e, desse modo, 

violar o princípio constitucional da igualdade (art. 37, CRFB). 

 

                    O frágil argumento esposado pela recorrente, gira em torno do deferimento de juntada 

de novo documento. Sustenta que, em qualquer fase da licitação, poderá juntar tantos documentos 

que se fizerem necessários, a fim de sanar erros claramente substanciais, argumento totalmente, 

ilegal !  A Infundada tese é pelo da recorrente supostamente possuir filiais, ao seu comando.  

 



 

 

                   A empresa recorrente ao participar do certame, poderia optar por participar com sua 

MATRIZ ou Filial. Sendo eleita inicialmente pela recorrente a empresa MATRIZ, logo todos os 

documentos HABILITATÓRIOS, deveriam ser enviados com o CNPJ de eleição, ou seja, da empresa 

MATRIZ. 

                  Inclusive, todas as participantes tinham pleno conhecimento das normas previstas no 

edital, logo aquele que desejasse participar do certame em epigrafe, deveria atender ao item em 

questão, sob pena de violação ao instrumento convocatório.  

  

 

Item 10.13.14- II. Se o licitante for a matriz, todos os documentos 

deverão estar em nome da matriz ou, se for a filial, todos os 

documentos deverão estar obrigatoriamente em nome desta, exceto 

aqueles que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. A referida comprovação, que é 

obrigatória, é de exclusiva responsabilidade do licitante.  

 

                    Inclusive os próprios julgados trazidos pela recorrente, indicam que ao participar da 

licitação, deve-se escolher um CNPJ, matriz ou filial. Uma vez que não é possível juntar 

documentos de matriz e filial. 

 

                    Percebe-se que em analise aos argumentos do recorrente, este tenta confundir a nobre 

pregoeira, acerca dos intuitos da personalidade jurídica entre matriz e filial, tentando leva-la a erro 

ao dar interpretação diversa ao referido artigo. 

                   Cabe destacar que somente quando uma FILIAL participa da licitação, esta sim, 

poderá apresentar documentos em nome da matriz, inclusive encontram-se descritos na própria 

certidão, que são emitidos em nome desta, constando a extensão para as filiais! Diversamente do 

Cadastro técnico Federal e da certidão de regularidade do IBAMA- CTF, que são emitidos para 

todos os CNPJs, isso porque suas obrigações são individualizadas. 

 

                    Como exemplo  citamos as certidões referentes à arrecadação centralizada- 

tributária, dentre elas a Certidão da Receita Federal (regularidade com a Fazenda Federal), que 



 

 

traz a seguinte informação: “Esta certidão é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais” 

e para questões relacionadas ao domicilio tributário, que podem abranger, INSS e FGTS, além da 

CNDT (TCU – Acórdão 3.056/2008). 

 

                     O fato da empresa MATRIZ, ora recorrente, não possuir a inscrição de sua atividade, 

relacionada ao item 14.2- usinas de asfalto, não é um mero erro formal, como sustenta a 

recorrente, é descumprir exigência legal, uma vez que por força do registro obrigatório, 

essas empresas são passíveis de controle ambiental.  Tanto MATRIZ, quanto suas filiais,              

devem entregar o Relatório Anual de Atividades e fazer o pagamento da Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental - TCFA.  

 

                     O fato gerador da TCFA é o exercício regular do poder de polícia conferido ao IBAMA 

para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos 

naturais, de cada estabelecimento, seja MATRIZ ou FILIAL.  

 

                      Inclusive as obrigações entre matriz e filial são individualizadas a partir do recente 

julgado do EXCELENTÍSSIMO MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, análogo ao caso em concreto.  

 

 

TRIBUNAL: STJ - PROCESSO:RESP 1629050 / CE -RELATOR:MIN. 

MAURO CAMPBELL MARQUES ÓRGÃO JULGADOR:2ª TURMA DATA 

DO JULGAMENTO:15/08/2017- DATA DE 

PUBLICAÇÃO:21/08/2017 TIPO:ACÓRDÃO: 

EMENTA 

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA 

PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. TAXA DE 

FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA  SANITÁRIA.  MATRIZ E FILIAIS.  

EXERCÍCIO  DO  PODER DE POLÍCIA.   FATO GERADOR 

INDIVIDUALIZADO   EM   RELAÇÃO   A  CADA ESTABELECIMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 



 

 

1.  O  fato gerador da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária, 

conforme  previsto  pelo  art.  23,  §§ 1º e 2º, da Lei n. 9.782/99, opera-

se   de   maneira  individualizada  em  cada  estabelecimento, 

porquanto  o exercício do poder de polícia ocorre sobre cada uma 

das unidades, seja ela matriz ou filial. 

2.  No caso  concreto,  em  se tratando de empresa que se dedica ao 

comércio  varejista  de produtos farmacêuticos, impõe-se o exercício da 

atividade fiscalizatória em relação a cada unidade da empresa, ou seja,    

em   relação   à   matriz   e   às   respectivas   filiais. 

Consequentemente,   mostra-se   legítima   a  cobrança  da  taxa  de 

fiscalização  de  vigilância  sanitária  em  relação ao exercício da 

fiscalização  no  que  concerne  a  cada  filial,  sendo descabida a 

pretensão  de  que  a  cobrança  incida  apenas  sobre a matriz. Tal 

conclusão  decorre da exegese do disposto no art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei  

n.  9.782/99, que é explicitado pela Resolução RDC n. 238/2001, não 

havendo falar em ilegalidade. 

3. Recurso especial não provido. 

                      Em linhas gerais, o recorrente confundiu certidões fiscais, com documentos inerentes 

ao próprio estabelecimento, e exigidos no edital,  ainda mais, regidos por regulamentação 

própria, e que a ausência destes poderia acarretar prejuízos à Administração.  

                     Portanto, não cabe o argumento de dar interpretação extensiva a documentos regidos 

por legislação específica própria. 

                      Logo o documento pertencente à suposta filial, não participante do certame e emitido 

após a data da convocação, (o que possibilitaria, inclusive, a inclusão de atividade não prevista 

anteriormente), não deve ser conhecido, sendo declarado inexistente!  Mantendo-se o ato que 

INABILITOU a empresa recorrente, por não atendimento as regras do edital.  

 

                         IV – DO PEDIDO 

 

                            Diante de todo o exposto, requer:  



 

 

 

a) NÃO CONHECER O RECURSO DA EMPRESA URBENER, uma vez que esta 

descumpriu o prazo para manifestação de intenção recursal, e logo por 

consequência a apresentação das razões recursais, encontra-se prejudicadas, em 

virtude dos vícios apontados em contrarrazões.   

b) Subsidiariamente, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

ORA IMPUGNADO, mantendo-se o ato da Comissão que inabilitou a empresa 

recorrente, uma vez que, resta demonstrado cabalmente, o desatendimento as 

exigências do edital, com o consequente prosseguimento do certame, tudo em 

observância aos princípios norteadores da licitação.  

c) Seja Indeferido qualquer efeito suspensivo ao certame, que se encontra na mais 

perfeita LEGALIDADE.  

 

 

Manaus, 17 de junho de 2019. 

 

 

                                                        Yem Serviços técnicos e construções-Eireli 

Mauricio Maciel Assad 

Diretor presidente 


