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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SUPERINTENDÊNCIA 

MUNICIPAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – SML 

 

 

 

 

 

Ref. Processo Administrativo nº 02.0325/2017 
Edital de Pregão Eletrônico nº 134/2018/SML/PVH 
Sistema de Registro de Preços nº 068/2018 

 

 

IMPUGNAÇÃO TAMBÉM 
FORMULADA AO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO 

 

 

URBENER URBANIZAÇÃO E ENERGIA S/A., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 05.899.864/0001-00, sediada na 

Rua Adib Auda, 35, Conj. 402-B, Jardim Lambreta, CEP 06710-700, São Paulo – SP, com 

filial na cidade de Porto Velho-RO, por intermédio de seu advogado que ao final 

subscreve, MIGUEL GARCIA DE QUEIROZ, inscrito na OAB/RO nº 3320, 

com escritório na Av. Pinheiro Machado, 1941, Bairro São Cristóvão, CEP 76.804-047, em 

Porto Velho – RO, comparece diante da presença de Vossa Senhoria e digna Equipe de 

Apoio, tempestivamente, com fundamento no art. 41, § 1º da Lei nº 8.666/1993 c/c item 

11.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 134/2018/SML/PVH, propor  

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE 

LICITAÇÃO 
 

em face da presença de graves ilegalidades que frustram o caráter competitivo do certame, 

consoante os motivos de fato e de direito adiante articulados. 
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DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO  
 

1. O art. 41, § 1º, da Lei de Licitações – Lei nº 8.666/1993 prevê o 

prazo legal e os legitimados para interposição da impugnação ao edital:  

 

Art. 41. omissis 

§ 1º: Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 

impugnação em até 3 três dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113. 

 

2. E de outra forma não determinou o item 11.1 do edital 

convocatório:  

 

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá propor impugnação em face do 

instrumento convocatório, por meio eletrônico, mediante envio de e-mail para o 

endereço: pregoes.sml@gmail.com 

 

3. Considerando que a presente impugnação está sendo apresentada 

hoje, dia 21/11/2018. Portanto, a impugnante não só é parte legítima para o ato, como 

também o pratica tempestivamente. 

 

4. Com efeito, a presente impugnação deverá ser recebida pelo 

Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio para que, na forma da lei, seja admitida, 

processada e, ao final, julgada procedente, nos termos do peticionado. 

 

DA URGÊNCIA DO EXAME DAS IMPUGNAÇÕES 
 

5. O Edital fixa o dia 23/11/2018, às 11 horas, para limite de 

acolhimento e abertura das propostas de preços, existindo, pois, razão para que a presente 

impugnação SEJA EXAMINADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, de forma a 
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impedir o prosseguimento do ato administrativo eivado de ilegalidades que comprometem 

o CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. 

 

6. Ocorre que o Edital viola expressamente os preceitos contidos na 

Lei de Licitações e demais normas que se aplicam ao certame licitatório em curso. 

 

7. Por conseguinte, torna-se imperioso que se corrijam as ilegalidades 

apontadas, de modo a evitar que o certame se perca em nulidade absoluta, porém ainda 

passível de sanadas a tempo. 

 

8. Assim, com o propósito de conhecer previamente as regras do 

certame com vista a viabilizar sua participação, a impugnante retirou o Edital em apreço, 

nele entrevendo disposições que, a seu viso, não se coadunam com os mandamentos 

contidos no ordenamento Jurídico pertinente, conforme adiante indicados. 

 

DAS ILEGALIDADES DO EDITAL 
 

a) Inadequada definição do objeto 
 

9. O item 1.1 do Edital enuncia o objeto da seguinte forma: 

 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MASSA ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q (CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE), visando atender as 
necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto 
Velho em especial à Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP, 
conforme disposições deste Edital e seus anexos; 
 

10. Por sua vez, o Anexo I do Edital – Especificações e Quantitativos 

– assim prescreve o objeto: 

 

Item Descrição Unidade Quantidade 

1 Massa asfáltica C.B.U.Q.(concreto betuminoso 
usinado à quente). Conforme Norma DNIT 
031/2006 – ES (CAP-50/70) FAIXA “C” 

Ton 78.956,37 

2 Massa asfáltica C.B.U.Q.(concreto betuminoso 
usinado à quente), para aplicação a frio. 
Conforme Norma DNIT 034/2005 – ES (CAP-
50/70) FAIXA “C”. 

Ton 14.325,00 
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11. Como cediço, as normas do DNIT que orientam a descrição dos 

itens 1 e 2 do objeto – 031/2006 e 034/2005 – tem por finalidade estabelecer a sistemática 

a ser empregada na mistura de produção asfáltica, cujos parâmetros e indicadores são 

pormenorizadamente detalhados e tecnicamente complexos, conforme se extrai das ditas 

normas, que segue em anexo. 

 

12. Como consequência deverão ser apresentadas propostas 

elaboradas segundo a sistemática das aludidas normas do DNIT, porém outras nem tanto. 

Propostas deverão ser formuladas em estrita conformidade com as exigências das normas, 

e cuja massa asfáltica contenha insumos e agregados de maior consistência e adesividade, as 

quais obviamente terá preço mais elevado. Porém, abre-se possibilidade para formulação de 

propostas que, sem se afastar das exigências das normas do DNIT, apresentem insumos de 

menor consistência/adesividade e, consequentemente, com menor preço. 

 

13. Nessa hipótese, ambas as propostas estariam em conformidade 

com as normas do DNIT, posto que preveem escalas de especificidade de materiais 

utilizados na produção da massa asfáltica. Como consequência da imprecisão ora suscitada, 

a tendência é que sejam apresentadas propostas correspondentes a matérias de menor 

consistência/adesividade, vez que o critério de competição é do tipo menor preço. Nesse 

caso, em última instância a qualidade do material ficará comprometida. 

 

14. Há, portanto, imperiosa necessidade de definir parâmetro fixo, 

exato, a ser atendido em relação ao amplo espectro das respectivas normas do DNIT, que 

orientam o objeto licitado. 

 

15. A situação se torna mais grave em razão do contido no item 5.1.3, 

nos seguintes termos, verbis: 

 

5.1.3. Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá preencher a 

“Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, devendo constar os dados 

necessários ao exame de adequabilidade da proposta com o objeto licitado. (grifei). 
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16. Como visto, ao invés de o próprio Edital gizar a descrição 

detalhada do objeto ofertado conforme determina a lei, transfere tal atribuição ao licitante 

conforme o mencionado item 5.1.3, o que, convenhamos, é incongruente. 

 

17. Sob tal perspectiva, na condição de regulamento do certame o 

Edital deve ser claro, objetivo, autoexplicativo. No entanto, de forma contrária tem-se um 

Edital capenga, com tisna de subjetivismo, capaz de embaraçar a formulação das propostas 

e, portanto, comprometer a competitividade. 

 

18. Desse modo, é flagrante a inadequada definição do objeto, em 

ofensa ao art. 3º, II, da Lei nº 10.520/2002, verbis: 

 

Art. 3º. A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

... 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações 

que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; 

 

b) Generalidade e excesso de exigência de atestado de 

qualificação técnica desprovida de motivação ou justificativa 

 

19. O item 10.11 e demais subitens tratam da Qualificação Técnica, 

especificamente sobre exigências de atestados, certificados e registro do licitante perante a 

Agência Nacional de Petróleo (ANP) e o IBAMA, assim prescritos, 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 de capacidade técnica exigidos no subitem 10.11.1 deste 

Edital, quando emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão, 

obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e endereço da 
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emitente, o nome completo do signatário, bem como reconhecimento em cartório da 

assinatura aposta. 

10.11.3. A licitante deverá apresentar o Registro de Comercialização ou 

Atividade Voltada ao Produto Asfalto do seu distribuidor nos termos da 

resolução ANP n° 2, de 14/01/2005; n°3, de 14/01/2005; e n°16, de 

10/06/2010. 

10.11.4. A licitante deverá apresentar Licença Ambiental de Operação – LAO, 

expedida pelo órgão competente com validade e mantida válida por todo o período 

contratual; 

10.11.5. Comprovante 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 IN IBAMA nº 31/2009 e legislação 

correlata; 

10.11.5.1. Não sendo fabricante do material, no caso de ser apenas fornecedora, a 

licitante deverá apresentar o Certificado de Regularidade da Fabricante. 10.11.6. 

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; 

 

20. Dada a abrangência do objeto, poderão participar tanto 

produtores quanto distribuidores, no entanto os documentos exigidos a título de 

Qualificação Técnica não indicam com precisão o destinatário da exigência documental (se 

ao produtor ou ao distribuidor). 

 

21. Considerando que as normas legais impõem exigência em relação 

aos distribuidores, corre-se o risco de determinado produtor/fabricante seja declarado 

inabilitado por conta de falta de documento que não lhe diz respeito. 

 

22. Por outro lado, chama atenção as exigências documentais 

previstas nas Resoluções ANP nºs 3/2005 e 16/2010, que são incompatíveis com o 

objeto licitado. No caso a ANP nºs 3/2005 trata da atividade de importação, ao passo 
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que a ANP 16/2010 corresponde à atividade de refino. Logo, sem pertinência com o 

licitante, se produtor ou distribuidor. 

 

23. Ademais, não se tem notícia de qualquer motivação ou 

justificativa a amparar as exigências editalícias para efeito de Qualificação Técnica. A 

respeito do assunto, o Tribunal de Contas da União já se pronunciou, veja: 

 

Enunciado: 

A exigência de cinco ou mais atestados para a qualificação técnica dos licitantes, 

desacompanhada de justificativa ou motivação, constitui indício de direcionamento 

por restrição à competitividade. (TCU. proc. TC 007.247/2003-4. 

3094/2011 – Plenário. Rel. Weder de Oliveira. Julgamento: 

23/11/2011). 

 

24. Assim sendo, o excesso de exigência de atestados para efeito de 

capacidade técnica, fundado em normas impertinentes, além de desprovido de justificativa 

ou motivação, provoca frustração ao caráter competitivo do certame, conforme capitulado 

no art. 3º, § 1º, da Lei nº 8.666/93, verbis: 

 

Art. 3º. Omissis 

§ 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; 

 

c) Extrapolação ao limite de adesões à Ata (carona) 
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25. Os subitens 12.4.3 e 12.4.4 fixam parâmetros de limites de 

Adesão ao Registro de Preços, nos seguintes termos, verbis: 

 

12.4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item 12.4.1 não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos 

quantitativos dos itens ou lotes deste instrumento convocatório e registrados na Ata 

de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, 

conforme Decreto nº 9.488 de 30.08.2018 que altera o Decreto nº 7.892, de 

23.01.2013; 

 

12.4.4. O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não 

poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada itens ou lotes 

registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos 

participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 

aderirem. 

 

26. Vale observar que tais limites correspondem a cada adesão, ou 

seja, a cada vez que um órgão ou entidade formular adesão à Ata de Registro de Preços 

deverá atentar para os limites fixados nos subitens 12.4.3 e 13.4.4. 

 

27. Ocorre, porém, que o Edital não prevê limite para a totalidade do 

quantitativo passível de todas as adesões, em relação às quais o Tribunal de Contas do 

Estado fixou em 100 % (cem por cento) do total licitado, nos termos dos Pareceres 

Prévios nºs 59/2010 e 07/2014, veja-se: 

 

PARECER PRÉVIO Nº 59/2010 

a) A inserção do § 3º no artigo 8º do Decreto nº 3.931/2001, por meio do 

Decreto nº 4.342/02, teve o efeito de limitar a utilização da Ata de Registro de 

Preços, não por cada Órgão ou entidade, mas sim, pela totalidade dos Órgãos, 

ficando limitada a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata, 

independentemente do número de caronas, em resguardo aos princípios da 

competitividade, da impessoalidade, da publicidade e da igualdade. 
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PARECER PRÉVIO Nº 7/2014 

1 - A tese prejulgada por este eg. Tribunal de Contas no Parecer Prévio nº 

59/2010-Pleno, no sentido de que aquisições ou contratações adicionais por 

órgãos e entidades não participantes da licitação não poderiam exceder a 100% 

dos quantitativos iniciais da ata de registro de preços, na totalidade, 

independentemente do número de adesões, teve o especial desiderato de estabelecer 

limites quantitativos para a prática usualmente designada “carona”, porquanto 

interpretação aligeirada do Decreto Estadual nº 10.898, de 20 de fevereiro de 

2004, poderia conduzir à intelecção de que existiria permissão para adesões 

irrestritas - conduta administrativa absolutamente inconciliável com os princípios 

da competitividade, publicidade, igualdade e impessoalidade; 

 

28. De acordo com o Edital fica permitido infindáveis adesões 

limitadas apenas aos parâmetros dos subitens 12.4.3 e 13.4.4. Porém na totalidade dos itens 

as adesões podem extrapolar ao limite de 100 % (cem por cento) fixado pelo Tribunal de 

Contas, nos termos dos Pareceres Prévios nºs 59/2010 e 7/2014. 

 

29. Portanto, urge que se promova a devida adequação dos critérios e 

parâmetros de adesão à Ata em relação aos consignados nos Pareceres Prévios nºs 59/2010 

e 7/2014, expedidos pelo Tribunal de Contas. 

 

DO PEDIDO 
 

Ante o exposto, REQUER o conhecimento da presente Impugnação, 

julgando-a totalmente procedente para fim de declarar a nulidade do Edital de licitação de 

Pregão Eletrônico n° 134/2018/SML/PVH, em razão de vícios de ilegalidades que 

comprometem o caráter competitivo do certame, promovendo-se a devida retificação, 

precisamente no tocante aos itens e subitens adiante indicados, para, em seguida, dar 

regular continuidade ao procedimento licitatório, quais sejam: 

 

a) inadequada definição do objeto, em ofensa ao art. 3º, II, da 

Lei nº 10.520/2002 
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- item 1.1 

- item 5.1.3 

- Anexo I do Edital – Especificações e Quantitativos 

- item 1.1 do Termo de Referência – Anexo II 

- Anexo I do Termo de Referência – Descrição dos Materiais, 

Quantitativos e Preços de Referência 

 

b) Generalidade e excesso de exigência de atestado de 

qualificação técnica desprovida de motivação ou justificativa, 

em ofensa ao art. 3º, § 1º, da Lei nº 8.666/93 

subitem 10.11.1 

subitem 10.11.2 

subitem 10.11.3 

subitem 10.11.4 

subitem 10.11.5 

 

c) Extrapolação ao limite de adesões à Ata (carona) 

12.4 – Adesão ao Registro de Preços – Adequar aos limites indicados 

pelo Tribunal de Contas, consignados nos Pareceres Prévio nºs 59/2010 e 7/2014. 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento.  

 

Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2018. 

 

 

 

Miguel Garcia de Queiroz 

         OAB/RO 3320 

 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 

11.419/2006, CONFORME CONSIGNADO NO RODAPÉ 
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