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ILUSTRÍSSIMA PREGOEIRA ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS – 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML  

 

 

 

 

REF. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2018/SML/PVH – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 18.02408.2017 

 

 

“Lei Federal nº 8.666/93 - Art. 3º A licitação destina-se a 
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo 
e dos que lhes são correlatos. 
§ 1º É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive 
nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 
ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º da 
Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.” 

 

 

LOC-MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no 

CNPJ (MF) nº 01.905.016/0001-06, estabelecida na Rua João Goulart, nº 2483, Bairro São 

Cristóvão – CEP: 76.804-050, cidade de Porto Velho/RO, neste ato devidamente 

representada por seu Sócio Administrador ao final assinado, vem a honrada e serena 

presença de Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 17 do Decreto Municipal nº 10.300/2006, 

e de acordo com o item 11 do Edital n° 40/2018, apresentar: 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

o fazendo pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos: 

 

I – DOS FATOS 

 

Em conformidade com o Edital acima epigrafado foi aberta autorização para instauração de 
procedimento licitatório com vistas a selecionar a proposta mais vantajosa para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES 
PROPOSTAS NO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL-PTS, incluindo organização de 
eventos (oficinas, reuniões, palestras e suporte logístico),produção de material 
gráfico e informativo, material de consumo, material de distribuição gratuita e 
recursos humanos (palestrante/monitor), visando atender o Programa Minha Casa 
Minha Vida, contemplando a APF 299.255-81 – Empreendimento – Cidade de Todos  
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III, para prestar serviços a Prefeitura do Município de Porto Velho, através da Secretaria 
Municipal de Regularização Fundiária e Habitação – SEMUR, na modalidade de Pregão 
Eletrônico tipo MENOR PREÇO POR LOTE. 
 

Todavia, equivocou-se a Administração Pública ao elaborar tal ato 

administrativo, vez que restringiu a competitividade ao acoplar os itens de locação de 

cabines sanitárias com outras atividades, que necessitam de licença sanitária para 

operação, deixando ainda de exigir a documentação obrigatória para prestação desse tipo 

de serviço (locação banheiros químicos), conforme previsão do art. 30, inciso IV da LLC, 

conforme lei especial. 

 

As razões serão expostas detalhadamente e contemplam os motivos pela 

oponível impugnação.  

 

1 – DO DIREITO 

 

1.1 – Da tempestividade 

 

Reza o Artigo 17, do Decreto Municipal 10.300/2006, in verbis:  

 

“Art. 17. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o 
ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.” 

 

 

O presente edital licitatório n° 40/2018 traz em seu item 11 o seguinte 

comando legal: 

 

“11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS 
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.” 

 

 

 

Em consonância com o presente instrumento convocatório e o previsto em 

Lei, a data para a abertura e recebimento das propostas fora, previamente, marcada para o 

dia 18.04.2018 (quarta-feira). Assim sendo, tempestiva encontra-se a Impugnação ora 

apresentada, em razão de atender o lapso temporal devidamente normatizado, pois enviada 

em 12.04.2018 (quarta-feira). 
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1.2- DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM NA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO  

 

1.2.1 – DA IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO EM LOTE ÚNICO ITENS DE 

NATUREZAS DISTINTAS, ESPECIFICAMENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS 

QUE NECESSITAM DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA OPERAÇÃO – GRAVE 

RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE. 

 

Nota-se no Anexo I do Edital as especificações e quantitativos dos objetos 

dispostos no mesmo lote, contemplando também a locação de banheiros químicos. 

 

Para a locação de banheiros químicos, itens 1.1.9 e item 1.1.10 do lote 1.1 

(considerando que no cadastramento da proposta, o sistema disponibiliza apenas 

um único campo para a inserção. Ou seja, deverão ser dados lances a fim de 

arrematar todos os 24 itens que fazem parte do lote), é necessário que a empresa 

seja licenciada por órgão ambiental competente, sendo licença ambiental tanto para 

operação e transporte, como do local onde será realizado o descarte dos resíduos, 

fornecidas pelos órgãos de fiscalização do meio ambiente. 

 

No caso em tela, o edital também veda a subcontratação. Fatalmente, se 

permanecer como está, será descumprido, já que as empresas que operam a locação de 

banheiros químicos não possuem acervo estrutural para participar de outros itens, bem 

como as empresas que se interessam pelos outros itens não poderão executar os serviços 

de locação de banheiros químicos pela ausência de licenciamento ambiental. 

 

Para que uma empresa possa operar banheiros químicos de forma legal, 

conforme legislação ambiental vigente é necessário obter licenças ambientais emitida pelos 

órgãos de fiscalização do meio ambiente (União, Estados e Municípios), do qual fazem o 

acompanhamento e a inspeção daqueles que operam com essa atividade poluidora. Os 

dejetos despejados nas cabines sanitárias são retirados e destinados a uma estação de 

tratamento para receber esse tipo de poluente, do qual é tratado e devolvido para natureza. 

 

Além disso, as cabines dos banheiros químicos são higienizadas em pista de 

lavagem que também precisa conter licença de operação do órgão fiscalizador. A empresa 

também necessita ter veículo adaptado para o transporte desses resíduos poluentes 

(caminhões do tipo limpa fossa). Assim, a empresa que atua com essa atividade precisa ter 

a licença de operação para: locar, transportar, higienizar, armazenar e tratar os agentes 

poluentes, bem como destinar os resíduos a uma estação de tratamento devidamente 

licenciada. 

 

Nesse sentido, com todas as exigências e especificidades que a empresa que 

exerce a atividade de locação de banheiro químico precisa ter, demonstra que acoplar esse 

item junto aos demais itens do Lote 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 (apenas do Edital, pois no 

sistema há somente um único lote), faz com que a competitividade fique restrita, já que 

empresas que atuam somente nesse ramo ficam impossibilitadas de participar, ou, vice e 

versa, já que empresas que não atuam na locação de banheiros químicos e façam outras  
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atividades contempladas nos lotes, ficam impossibilitadas de também fazê-lo, pois o edital 

de Pregão Eletrônico veda a subcontratação, seja ela total ou parcial. 

 

O custo da empresa que atua legalmente com banheiros químicos é 

demasiadamente distinto ao custo de locação de qualquer outro produto, já que existe a 

necessidade de licenças e o controle que se precisa ter com esse tipo de equipamento e faz 

com que a atividade seja onerosa, necessitando de pessoal especializado, equipamentos 

especiais, produtos químicos entre outros que se façam necessários para a perfeita 

operacionalização dos banheiros químicos.  

 

Assim, não é possível manter os banheiros químicos no mesmo lote 

juntamente com os outros itens presente no edital, já que o mesmo contempla diversos 

outros itens que nada se assemelham com essa atividade tão específica. 

 

Além do mais, o edital veda a subcontratação parcial ou total, 

impossibilitando que a empresa que arremate o Lote possa subcontratar parte dos serviços, 

se for o caso. 

 

Diante do exposto, as empresas licenciadas e especializadas na operação de 

banheiros químicos que envolvem a permissividade e detenção de licença de operação com 

o descarte correto dos resíduos poluentes à natureza ficam impedidas de participação. 

 

O Estado de Rondônia se torna corresponsável contratando uma empresa que 

não atenda aos requisitos mínimos ambientais, que seja a licença ambiental para prestar o 

serviço de locação de banheiros químicos.  

 

O Tribunal de Contas da União através do Acórdão 964/2013, já se 

manifestou acerca do tema: 

 

“Contratação pública – Planejamento – Licitação – 

Inclusão no mesmo lote – Produtos desenvolvidos ou 

comercializados por fornecedores distintos – 

Impossibilidade – TCU  

Em sede representação, o Plenário do TCU expediu determinação 

à empresa pública no sentido de que “em futuras licitações, em 

respeito aos princípios da competitividade e da isonomia, não 

inclua no mesmo lote da licitação produtos que 

comumente são produzidos/desenvolvidos e 

comercializados por fornecedores distintos”. (Grifamos.)  

(TCU, Acórdão nº 964/2013, Plenário, Rel. Min. Raimundo 

Carreiro, DOU de 26.04.2013.)” 

 

É de fácil percepção que a locação de banheiros químicos através de 

empresas licenciadas, através de caminhão limpa fossa, estrutura licenciada com pista de 

lavagem para execução dos serviços em consonância com a legislação ambiental é distinto 

aos outros itens do edital. 

 

Para aumentar a competitividade, em busca da proposta mais 

vantajosa, deve existir um lote único contemplando o item de banheiros químicos. 
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O Tribunal de Contas da União, em Decisão n° 393/94 do Plenário, 

corroborando com a tese ora ventilada, já se pronunciou esposando seu entendimento: 

 

“(...) firmar o entendimento, de que, em decorrência do disposto 
no art. 3º, §1º, inciso I; art. 8º, § 1º e artigo 15, inciso IV, 
todos da Lei nº 8.666/1993, é obrigatória a admissão, nas 
licitações para a contratação de obras, serviços e compras, e 
para alienações, onde o objeto for de natureza divisível, sem 
prejuízo do conjunto ou complexo, da adjudicação por itens e 
não pelo preço global, com vistas a propiciar a ampla 
participação dos licitantes que, embora não dispondo de 
capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 
totalidade do objeto, possam, contudo, fazê-lo com referência a 
itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de 
habilitação adequarem-se a essa divisibilidade". (grifo nosso) 

 

Outro não é entendimento da Súmula n° 247 do Tribunal de Contas da União 

que na mesma esteira refuta a prática de preço global, in verbis: 

 

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por 

preço global, nos editais das licitações para a contratação de 

obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, 

desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou 

perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de 

propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 

dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou 

aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a 

itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de 

habilitação adequar-se a essa divisibilidade". 

 

Resta claro que o legislador presume que os princípios da isonomia e da 

competitividade, tão caros à Administração, se coadunam mais com o tipo de licitação, o 

qual deve ser a regra, deixando a licitação por lote com vários itens e/ou por preço global, 

como exceção. 

 

Em outros diversos acórdãos do Tribunal de Contas da União, julgou 

caracterizada a restrição do caráter competitivo do certame o não parcelamento do objeto 

da licitação para serviços de naturezas variadas, vejamos: 

 

Contratação pública – Planejamento – Objeto – Serviços 

de natureza variada – Parcelamento – Obrigatoriedade – 

TCU  

No entendimento do TCU, a falta de parcelamento de objeto em 

licitação para a contratação de serviços de naturezas variadas – 

no caso analisado, emissão, marcação, remarcação e 

fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e 

terrestres, hospedagem e locação de meios de transportes, 

excesso de bagagem e seguro viagem – viola o disposto no art. 

23, § 1º, da Lei nº 8.666/93, por restringir o caráter competitivo 

do certame. O Relator acrescentou, com base em manifestação 

da unidade técnica, que "a opção pela não divisão do objeto  
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licitado, por se tratar de exceção, deve ser precedida de estudo 

técnico que comprove a inviabilidade técnica e econômica da 

divisão do objeto em parcelas". Acórdãos no mesmo sentido: 

839/2009 e 3.041/2008, ambos do Plenário. (TCU, Acórdão nº 

3.155/2011, Plenário, Rel. Min. José Jorge, DOU de 09.12.2011.) 

 

Para o renomado doutrinador Jessé Torres Pereira Júnior1, ao comentar 

acerca do parcelamento do objeto discorre: 

 

“(...) o dispositivo quer ampliar a competitividade no âmbito do 

mesmo procedimento licitatório, destinado à compra da 

integralidade do objeto. A ampliação adviria da possibilidade de 

cada licitante apresentar-se ao certame para cotar quantidades 

parciais do objeto, na expectativa de que tal participação 

formasse mosaico mais variado de cotações de preço, 

barateando a compra, de um lado, e proporcionando maior 

acesso ao certame a empresas de menor porte, de outro”.   

 

Na mesma esteira encontra-se o entendimento do doutrinador jurista Marçal 

Justen Filho2: 

 

“(...) o fracionamento conduz à licitação e contratação de 

objetos de menor dimensão quantitativa, qualitativa e 

econômica. Isso aumenta o número de pessoas em condições de 

disputar a contratação, inclusive pela redução dos requisitos de 

habilitação (que serão proporcionados à dimensão dos lotes). 

Trata-se não apenas de realizar o princípio da isonomia, mas da 

própria eficiência”. 

 

Ainda o doutrinador Marçal Justen Filho, dispôs em recente obra3: 

 

“Um tema que apresenta alguma correlação com o parcelamento 

é a licitação por lotes. Rigorosamente, trata-se de solução 

oposta ao parcelamento. Na licitação por lotes a Administração 

promove a reunião de diversos objetos em um grupo, que passa 

a ser objeto das propostas. Então, o licitante deverá formular 

oferta compreensiva de todos os diversos elementos contidos no 

lote. Por exemplo, pode-se constituir um lote compreendendo 

material de escritório (lápis, borracha, régua, clips etc.). Assim, 

a Administração não necessita produzir licitações excessivamente 

detalhadas e minuciosas. O grande problema dessa solução 

reside em que os requisitos de participação passam a ser 

referidos ao conjunto de elementos do lote. Eventualmente, um 

sujeito poderia ter condições e interesse de participar do 

certame relativamente e algum dos elementos do lote, mas não 

poderá fazê-lo relativamente ao conjunto do lote. Portanto, a  

 

                                                             
1 PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração 
Pública. 6.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 256. 
2 FILHO, Marçal Justen.  Op. cit. p.207.  
3 FILHO, Marçal Justen. Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 16ª edição, p. 271 
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constituição do lote deve ser norteada pela preocupação em 

evitar a redução do universo de possíveis interessados.” 

 

Desta forma, o critério de julgamento menor preço por lote do presente edital 

merece reforma, incluindo-se um lote ou itens exclusivos para a locação de banheiro 

químico. 

 

Outrossim, fracionamento do lote possibilitará a participação de diversas 

empresas especializadas, atraindo propostas mais vantajosas à Administração pela 

ampliação da disputa, o que acarretará na maior economicidade. 

 

1.2.2 – DA AUSÊNCIA DA EXIGÊNCIA DA LICENÇA DE OPERAÇÃO AMBIENTAL PARA 

OPERACIONALIZAR BANHEIROS QUÍMICOS NA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, 

CONFORME ART. 30, INC. IV LLC (CASO LEI ESPECIAL) 

 

Nota-se no subitem 10.4 relativo à Qualificação Técnica que o edital, deixou 

de exigir licenças de operação, documento indispensável para o serviço de locação de 

banheiros químicos. 

 
Para operação e locação de banheiros químicos, é necessário que a empresa 

seja licenciada por órgão ambiental competente, sendo licença ambiental tanto para 

operação e transporte, como do local onde será realizado o descarte dos resíduos, 

fornecidas pelos órgãos de fiscalização do meio ambiente. 

 

Além disso, as cabines dos banheiros químicos são higienizadas em pista de 

lavagem que também precisa conter licença de operação do órgão fiscalizador. A empresa 

também necessita ter veículo adaptado para o transporte desses resíduos poluentes 

(caminhões do tipo limpa fossa). Assim, a empresa que atua com essa atividade precisa ter 

a licença de operação para: locar, transportar, higienizar, armazenar e tratar os agentes 

poluentes, bem como destinar os resíduos a uma estação de tratamento devidamente 

licenciada. 

 

Se o edital é regra e as cláusulas em seu corpo fazem lei entre as partes, as 

empresas vencedoras deverão obrigatoriamente deter de licenciamento ambiental sob pena 

de cometer crime ambiental. 

 

O artigo 30 da lei 8.666/93 elenca os documentos que podem ser exigidos na 

fase de habilitação. Especificamente no inciso IV, ampara a exigência de documentos 

previstos em lei especial, vejamos: 

 

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. 
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A Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a política 

nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. É obrigação 

dos Estados e/ou municípios a fiscalização de atividades potencialmente poluidoras que 

possam degradar o meio ambiente, o que será exposto de forma mais detalhada no 

próximo tópico. 

 

Foi criada pela União, a Lei 6.938/81 que estabeleceu normas de Políticas do 

Meio Ambiente, in verbis: 

 

Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as 

fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela 

proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim 

estruturado: 

 

I - órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de 

assessorar o Presidente da República na formulação da política 

nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e 

os recursos ambientais; (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 

1990) 

 

II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e 

propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas 

governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e 

deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e 

padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;(Redação dada 

pela Lei nº 8.028, de 1990) 

 

(...) 

 

V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais 

responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo 

controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a 

degradação ambiental; (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 

1989) 

 

VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, 

responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas 

suas respectivas jurisdições; (Incluído pela Lei nº 7.804, de 

1989) 

 

§ 1º Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas 

de sua jurisdição, elaboração normas supletivas e 

complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, 

observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA. (grifo 

nosso) 
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O §1º do art. 6º da referida Lei, é muito claro quando demonstra que os 

Estados no âmbito de suas competências e jurisdição, elaborarão normas supletivas e 

complementares a padrões relacionados ao meio ambiente, juntamente com o que for 

estabelecido pelo CONAMA. 

O CONAMA estabelece em seu art. 1º e 2º §1º e §2º, os empreendimentos 

que estão sujeitos a Licenciamento Ambiental, in verbis: 

Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes 

definições: 

 

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo 

qual o órgão ambiental competente licencia a localização, 

instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob 

qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 

considerando as disposições legais e regulamentares e as 

normas técnicas aplicáveis ao caso. 

 

II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente, estabelece as condições, restrições e 

medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo 

empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar,  

ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos 

recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar 

degradação ambiental. 

 

III - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos 

aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, 

operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, 

apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, 

tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle 

ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, 

plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e 

análise preliminar de risco. 

 

IV – Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto 

ambiental que afete diretamente (área de influência direta do 

projeto), no todo ou em parte, o território de dois ou mais 

Estados. (GRIFO NOSSO) 

 

Art. 2º- A localização, construção, instalação, ampliação, 

modificação e operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 

dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental 

competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente 

exigíveis. 
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§ 1º- Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os 

empreendimentos e as atividades relacionadas no Anexo 1, parte 

integrante desta Resolução. 

 

§ 2º – Caberá ao órgão ambiental competente definir os 

critérios de exigibilidade, o detalhamento e a 

complementação do Anexo 1, levando em consideração as 

especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras 

características do empreendimento ou atividade. 

 

Sendo assim, com fulcro no art. 23 e 24 da Carta Magna de 1988 c/c o art. 6º 

§1º da Lei 6.938/81 c/c art. 1º e 2º §1º e §2º da Resolução do Conama c/c os arts. 218 da 

Constituição do Estado de Rondônia, para estabelecer o poder de polícia e legislar sobre 

meio ambiente, cada município estabeleceu através de Lei Complementar a forma que 

deverá ser tratado cada atividade poluidora. 

 

Corroborando com a tese ventilada, vejamos dois Acórdãos do Tribunal de 

Contas da União: 

Contratação pública – Licitação – Habilitação – 

Licenciamento ambiental – Amplitude – Legislação 

especial – TCU 

Sobre a exigência de licenciamento ambiental, o TCU 

manifestou-se no sentido de “determinar (...) que, nas 

futuras licitações, observe o disposto nos arts. 28, inciso 

V, e 30, inciso IV, da Lei 8.666/1993, atentando para que 

as situações que envolvam aspectos referentes à 

legislação ambiental, especificamente no que se refere à 

exigência de apresentação da licença de operação 

concedida pelo Órgão ambiental do estado onde a licitante 

esteja localizada e/ou daquele onde os serviços serão 

prestados, conforme for o caso, e segundo dispuser a 

regulamentação ambiental específica, contemplando a 

autorização para o funcionamento de suas instalações e a 

prestação do serviço licitado”. (TCU, Acórdão nº 247/2009, 

Plenário, Rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti, DOU de 

06.03.2009.) (grifo nosso) 

 

Contratação pública – Licitação – Edital – Habilitação 

técnica – Alvará expedido pela Vigilância Sanitária – 

Certificado de Vistoria, Licença e Transporte expedido 

pela SESP – Legislação especial – Possibilidade – TCU 

“Quanto à apresentação de alvará expedido pela Vigilância 

Sanitária e de certificado de Vistoria, Licença e Transporte 

expedido pela Secretaria de Segurança Pública, não vejo, com os 

elementos presentes nos autos, como atestar peremptoriamente 

a irregularidade apontada pelo representante e pela unidade 

técnica. Em primeiro lugar, apesar de haver jurisprudência desta 

Corte julgando irregular a exigência de apresentação de 

documentação dessa natureza (Decisão 739/2001 - Plenário, 

Relator Ministro Ubiratan Aguiar), registro a existência de  



 

11 

 

 

 

precedente em sentido contrário (Decisão 363/1999 - Plenário, 

Relator Ministro Humberto Guimarães Souto). Ademais, a 

apresentação de documentação exigida em legislação 

especial encontra amparo no art. 30, IV, da Lei nº 

8.666/93”. (TCU, Acórdão nº 473/2004, Plenário, Rel. Min. 

Marcos Vinicios Vilaça, DOU de 12.05.2004.) (grifo nosso) 

 

Observa-se pelos acórdãos do Tribunal de Contas da União, a orientação de se 

atentar nas licitações, para os objetos que necessitam de licença de operação, vigilância 

sanitária, conforme lei específica. 

 

Vejamos mais posicionamento do Tribunal de Contas da União, para 

arrematar o tema: 

 

Contratação pública – Licitação – Habilitação – 

Capacidade técnica – Exigência – Previsão em lei 

especial – TCU  

O TCU julgou legal edital que contemplava exigências de 

requisitos previstos em lei especial, entendendo que a 

expressão “lei especial”, contida no inc. IV do art. 30 da 

Lei nº 8.666/93, deve ser interpretada no sentido lato, 

englobando inclusive regulamentos executivos. (TCU, 

Acórdão nº 1.157/2005, 1ª Câmara, Rel. Min. Valmir 

Campelo, DOU de 22.06.2005, veiculado na Revista Zênite 

de Licitações e Contratos - ILC, Curitiba: Zênite, n. 147, p. 

472, maio 2006, seção Tribunais de Contas.) 

 

 

Apresenta-se em anexo, o licenciamento da empresa impugnante para 

elucidar o expendido, tanto de transporte e tratamento, como da estação de tratamento 

onde ocorre o descarte. (doc. anexo) 

 

Por fim, com amparo no artigo 30, inciso IV da lei 8.666/93 e 

conforme farta jurisprudência demonstrada, solicita-se que se exija no rol de 

documentos de habilitação, também a apresentação de:  

a) licença de operação emitida pelo órgão ambiental competente para 

transporte, tratamento e destinação de resíduos sanitários;  

b) licença de operação emitido pelo órgão ambiental competente do 

local onde serão descartados os dejetos oriundos da higienização dos banheiros 

químicos (tratamento e destinação final dos resíduos sanitários. Caso a empresa 

não possua a estação própria de tratamento de esgoto no local da prestação dos 

serviços, apresentar a licença de operação da estação de tratamento que fará o 

tratamento e a destinação dos resíduos, juntamente com uma declaração de 

anuência da empresa de estação de tratamento de esgoto(ETE), de que receberá 

os resíduos da licitante para tratamento e destinação final, caso a mesma seja a 

futura CONTRATADA. 
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Não há como a Administração fechar os olhos a um fator tão importante que 

poderá ocorrer crime ambiental. Assim, deve-se exigir na fase de habilitação as licenças 

mencionadas, ou como condição de contratação, definindo se permanecerá a vedação à  

subcontratação parcial, o que impede as empresas inclusive de contratar uma empresa para 

realizar o transporte dos equipamentos.  

 
 

4 – DOS PEDIDOS  

 

Pelo exposto, requer-se o recebimento e acolhimento da impugnação ora 

apresentada, na forma dos §§ 1° e 2°, do artigo 17 do Decreto 10.300/2006, para que: 

 

a) Sejam respondidos os questionamentos apresentados no Item 03 da presente peça 

impugnatória; 

 

b) O fracionamento dos itens do Lote 1.1, criando um lote para locação de banheiros 

químicos, já que necessitam de licenciamento ambiental para locação e descarte dos 

resíduos, por se tratar de objetos de natureza distintas, para atender o que dispõe a 

legislação e proporcionando o aumento da competitividade, em busca da proposta mais 

vantajosa; 

 

c) A divulgação das alterações, pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o 

texto original, após as modificações requeridas; 

 

d) A competente decisão sobre a presente impugnação, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas; 

 

Termos em que, pede e espera deferimento. 

 

Porto Velho/RO, 12 de abril de 2018. 

 
 

Inventário de documentos em anexo: 

1- Contrato Social consolidado; 

2- Documentos dos sócios. 


