
 

 

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE 

LICITAÇÕES – SML 

 

 

Endereço: pregoes.sml@gmail.com 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO 

C.B.U.Q (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE). 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 134/2018/2018/SML/PVH 

DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 23/11/2018 às 11h30min; 

 

 

Att: Senhor (a) Presidente do setor de Licitação; 

Att: Senhora Tatiane Mariano- Pregoeira 

 

 

  YEM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÕES – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 17.811.701/0001-03 com sede na Rua Belo Horizonte n. 09, sala 911, Edifício The Place 

Business Center, Bairro: Adrianópolis, Manaus, Amazonas, CEP: 69057060, por meio do seu representante legal, 

Maurício Maciel Assad, Brasileiro, Diretor-Presidente, Rg nº 1220008-5, Cpf: 618.276.142-34, e-mail : 

asfaltare@asfaltare.com.br, telefone: (92) 3071-6700, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, de 

acordo com o item 11.1. do Edital, Tempestivamente, a fim de I M P U G N A R o edital de licitação, PREGÃO 

ELETRÔNICO N. 134/2018/2018/SML/PVH, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.  

 

I – DOS FATOS 

Ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou-se a mesma com a exigência 

formulada no item nº 10.11.13, referente à habilitação técnica, que vem assim redacionada: 

 

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.  

Sucede que, tal exigência é absolutamente ilegal, pois afronta às normas que regem o procedimento 

licitatório, como à frente será demonstrado. 

II – DA ILEGALIDADE 
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O objeto do presente edital de licitação é o fornecimento de Massa asfáltica do tipo CBUQ (Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente). 

O CBUQ é composto de agregado mineral graduado (pó de pedra e britas), o ligante betuminoso, que 

geralmente é o CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo)..  

Para a Fabricação ou fornecimento da Massa asfáltica do tipo CBUQ, as usinas solicitam continuamente 

os insumos aos fornecedores para a produção da Massa Asfáltica. 

O último passo é o processo para a “Realizar Produção”.  

Na ilustração a baixo, verifica-se a produção de asfalto do tipo CBU.  

 

 

É possível perceber com os destaques em vermelho, que somente Distribuidoras e Refinarias, 

comercializam os insumos utilizados para a produção do Concerto Betuminoso usinado a quente, ou seja, 

as Usinas de asfalto apenas utilizam os insumos e seus agregados para formular seus produtos.  

Em consulta à resolução destacada no edital, cujo item é objeto da presente impugnação, correspondente 

àquela que dispõe quanto aos REGISTROS e AUTORIZAÇÕES para DISTRIBUIDORES DE ASFALTO ou 

REFINARIA DE PETRÓLEO. 

 



 

 

Vejamos:  

 

RESOLUÇÃO ANP Nº 16, DE 10.6.2010 - DOU 11.6.2010 

Da Autorização para o Exercício da Atividade de Distribuição  

Art. 3º. A atividade de distribuição de asfaltos somente poderá ser 

exercida por pessoa jurídica, constituída sob as leis brasileiras, que 

possuir autorização da ANP. 

Art. 1º Fica regulada, pelo presente Resolução, a atividade de refino de 

petróleo, que abrange a construção, modificação, ampliação de 

capacidade e operação de Refinaria de Petróleo, condicionada à prévia e 

expressa autorização da ANP. 

 

RESOLUÇÃO ANP Nº 2, DE 14.1.2005 - DOU 19.1.2005  

 Art. 2º. Para os fins desta Resolução, ficam estabelecidas as seguintes 

definições: 

I - asfaltos - material de cor escura e consistência sólida ou semi- sólida 

composto de mistura de hidrocarbonetos pesados onde os constituintes 

predominantes são os betumes, incluindo os materiais betuminosos;  

 

No caso em concreto, uma vez que o órgão licitante, apenas desejar comprar Massa Asfáltica 

pronta e não insumos para a produção de asfaltos, verifica-se que a presente resolução não é aplicável 

ao presente certame, especificamente para o item 2.  

 



 

 

 

 

Sustentamos que o Registro de ANP, não veda a aquisição de insumos asfálticos, para aqueles 

que a utilizam como matéria prima, na formulação de seus produtos. 

 Logo somente sujeitam-se, à fiscalização e Registro da ANP, os comerciantes, distribuidores ou 

fabricantes de Emulsão asfáltica ou Cimento Asfáltico de Petróleo- CAP, não de Massa Asfáltica pronta, 

tipo CBUQ.  

Somente as empresa que comercializam ou distribuem os referidos insumos, se sujeitam às 

licenças e Registro na ANP, como por exemplo: Petróbras, Emam... 

Deparando-nos com alguns editais de licitação que exigiam equivocadamente o Registro da ANP, 

como critério de habilitação, para o fornecimento de massa asfáltica (CBUQ), levamos esses casos ao 

órgão fiscalizador- ANP, que se manifestou através do oficio 3200/2015/SAB. 

Em resposta a Agência Nacional de Petróleo- ANP - se manifestou no seguinte sentido. (Doc. 

Anexo) 

 



 

 

 

 

Ou seja, não é necessário registro na ANP, nem é vedada a compra de 

Cimento Asfáltico de Petróleo- CAP, Emulsão Asfáltica, ou demais insumos 

sujeitos á fiscalização, para empresas que apenas utilizam como agregados 

para a produção do Concreto Betuminoso usinado a quente- Massa Asfáltica, 

a vedação é expressa quando a matéria prima adquirida, como o CAP, venha a ser 

comercializada com terceiro.   

 

Caso a licitação fosse para aquisição 

de insumos asfálticos como, Cimento Asfáltico de Petróleo- CAP ou Emulsão 

Asfáltica, neste caso, haveria a necessidade de registo junto a ANP, tendo em 

vista que se trata de atividade típica de distribuidor.  

 

           Pelo exposto, verifica-se que tal exigência se aplica apenas para Distribuidores de Cimento 

Asfáltico de Petróleo – CAP ou pelas Refinarias. 

          Considerando o que dispõe a consulta n. 3200/2015/SAB, fundamentada na Resolução ANP 

nº 02/2005, e que a impugnante apenas compra o Cimento Asfáltico de Petróleo – CAP, junto a seus 

agregados, para realizar a usinagem e posterior fornecimento do Concreto Betuminoso Usinado a 

quente. 

         Conclui-se, portanto, que a exigência de apresentação dos Registros junto a ANP, constante 

no item 10.11.13, é inoportuna e deve ser excluída do edital, tendo em vista que, de acordo com o Órgão 

fiscalizador – ANP, não é aplicada a presente licitação, especificadamente no item 2, por trata-se de 

fornecimento de Massa Asfáltica- CBUQ.  



 

 

                

 III – DA OBRIGATORIEDADE DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL COM A SUPRESSÃO DO ITEM 

10.11.13.. 

 

 De acordo com o exposto acima, embasado no entendimento do órgão fiscalizador da atividade, é 

possível comprovar que a exigência de Registro Junto a ANP, para fornecedor de Massa Asfáltica, é ilegal, 

devendo ser imediatamente suprimida, sendo necessária a republicação de um novo edital, livre de vícios, 

sob pena de nulidade.  

   No mesmo passo estão às decisões do TCU contrárias que as exigências de habilitação restrinjam 

a competitividade, e influenciem o universo de potenciais licitantes, que ao se depararem com a cláusula 

restritiva, optam por não participarem da licitação, o que contraria o princípio da competitividade, e da 

busca do menor preço. 

 

Esse é o atual entendimento do TCU, Acórdão 1608/2015.  

 “É necessária à republicação do edital de licitação e a consequente 
reabertura de prazo para apresentação de novas propostas mesmo na 
situação em que tenha sido excluída exigência de qualificação técnica 
e todos os licitantes tenham sido individualmente comunicados da 
modificação”. 

 

 DO PEDIDO. 

                  Em síntese, requer sejam analisados os pontos detalhados nesta impugnação, com a exclusão 

do item 10. 11.13, exigência 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. 

Pois de acordo com o Órgão fiscalizador da Atividade- ANP, não se enquadra no objeto da Licitação em epigrafe, 

logo trata-se de exigência ilegal.                 

 Tendo em vista que a sessão pública eletrônica está designada para 23/11/2018 às 11h30min, requer, 

ainda, que seja realizada Republicação do edital com a exclusão do item 10.11.13, escoimado do vício 

apontado, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93. Pois de 

acordo com entendimento do TCU, Acórdão 1608/2015, qualquer modificação no edital, ou exclusão de 

item, mesmo que não altere a formulação das propostas, é necessária, nova publicação.  

 Caso contrário, há o iminente risco de todo o ritual do artigo 4.º da lei 10520/2002, serem considerado 

inválido, considerados os equívocos no edital ora apontados, com desperdício da atividade ocorrida na sessão 

pública, incluindo avaliação das propostas e dos documentos de habilitação.   



 

 

 Requer, caso não corrigido o edital nos pontos ora invocados, seja mantida a irresignação da ora 

impugnante, para posterior juízo de anulação por parte da autoridade competente para tanto.  

 

Manaus, 15 de Novembro de 2018. 

 

__________________________________ 

Yem Serviços Técnicos e Construções- Eireli 

Mauricio Maciel Assad 

Diretor-Presidente 

 

Anexo:  

1- Consulta a ANP 

2- Pareceres de Órgão federais, que excluíram de seus editas a exigência de ANP, para o 

fornecimento de CBUQ.  

 

 

 

 


