
                    
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo: 02.00214/2018
Pregão Eletrônico n. 107/2018-SRP nº 054/2018
Objeto: REGISTRO  DE  PREÇOS,  PARA  EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS  ASFÁLTICOS (CAP  50/70,  CM-30  e  RR-2C),  visando
atender as necessidades da Administração Pública Direta e
Indireta do Município de Porto Velho.

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO

Trata-se de impugnação interposta pela Empresa
EMAM  -  EMULSÕES  E  TRANSPORTE  LTDA,  pessoa  jurídica  de
direito  privado,inscrita no  CNPJ sob o nº 04.420.916/0001-
51, com sede Rua Nelson Rodrigues, nº 01, Bairro Compensa,
Cidade de Manaus-AM, CEP 69.035-351, em desfavor do Edital
de  Pregão  Eletrônico  n.  107/2018,  SRP  n.  054/2018,  cujo
objeto é o  REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS  ASFÁLTICOS (CAP  50/70,  CM-30  e  RR-2C),  visando
atender as necessidades da Administração Pública Direta e
Indireta do Município de Porto Velho.

1. 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
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 19/09/2018, no horário
de expediente desta Superintendência (fls. 281 a 311). 
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Desta forma, preenchido os requisitos exigidos
tanto, DECIDO por RECEBER a presente impugnação.

2. DO JULGAMENTO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO

Antes de adentrarmos ao mérito impende repisar
que  os  procedimentos  licitatórios  são  regidos  pelos
Princípios Gerais aplicáveis à Administração Pública e os
que lhe são específicos. 

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 dos

procedimento licitatório são delimitados para o atendimento
a  determinada  demanda  e,  o  princípio  da  isonomia,
interpretado no âmbito das licitações públicas, não pode ser
considerado um fim em si mesmo, posto que tem por objetivo a
competição  em  busca  de  proposta  mais  vantajosa  para  a
Administração. 

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  prestação  de  serviços  inadequados  ou
fornecimento de bens que não possuam desempenho e qualidade
minimamente aceitáveis. 

Portanto passaremos para as Razões da Impugnante:

3. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

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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Em  suas  razões  de  impugnação,  a  postulante
insurge-se contra as exigências do edital, conforme síntese
abaixo transcrita: 

I – DA TEMPESTIVIDADE

Inicialmente  comprova-se  a
tempestividade  desta  impugnação,  dado  que  a
sessão está prevista para ocorrer dia 01/10/2018,
tendo sido, portanto, cumprido o prazo pretérito
disciplinado na da Lei 8666/1993, tendo em vista
ser a impugnante empresa licitante.

II - DOS FATOS
Alega  a  Empresa,  que  ao  verificar  as

condições para participação no pleito em tela,
deparou-se a mesma com as exigências formuladas
no item 10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, observando a
ausência  de  requerimento  de  documentos
imprescindíveis  ao  fornecimento  adequado  dos
materiais asfálticos.
Sucede que,  a ausência de exigência nos lotes
de  emulsão  asfáltica  quanto  aos  requisitos  de
qualificação técnica, quais sejam registro ANP,
CTF  IBAMA  e  Licença  de  Operação  (Licença
ambiental) afrontam  as  normas  que  regem  o
procedimento licitatório.

III – DOS FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

III.  1  –  DAS  QUALIFICAÇÕES  TÉCNICAS  PARA
PARTICIPAÇÃO  NO  CERTAME.  NECESSIDADE  DE
REQUERIMENTOS DE DOCUMENTAÇÃO IMPRESCINDÍVEIS AO
OBJETO LICITADO.

Segundo  a  definição  dado  por  Celso
Antônio  Bandeira  de  Mello,  licitação  é  “o
procedimento administrativo pelo qual uma pessoa
governamental, pretendendo alienar, adquirir ou
locar bens, realizar obras ou serviços, outorgar
concessões, permissões de obra, serviço ou de uso
exclusivo de bem público, segundo  condições por
ela estipuladas previamente, convoca interessados
na apresentação de propostas, a fim de selecionar
a que se revele mais conveniente em função de
parâmetros  antecipadamente  estabelecidos  e
divulgados.”

Entretanto,  as  exigências  requisitadas  no
presente instrumento convocatório,(QUALIFICAÇÕES
TÉCNICAS),  são  insuficientes  para  comprovar  a
qualificação  técnica  do  fornecedor  de  emulsão
asfáltica,  sendo  necessária  a  exigência  de
autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural  e  Biocombustíveis   –  ANP,  conforme
determinado  pela  Resolução  ANP  nº  02  de
14/01/2005, publicada no Diário Oficial da União
em 19/10/2005:

Art. 3º: A atividade de distribuição de asfaltos
somente poderá ser exercida por pessoa jurídica,
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constituída sob as leis brasileiras, que possuir
autorização da ANP. [grifo nosso]

Além da autorização da ANP,  é necessário que a
licitante apresente o CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
emitido pelo  IBAMA, pois se trata de atividade
potencialmente poluidora, nos termos da Lei nº
10.165/00:

Art. 8º Compete ao CONAMA:
I  –  estabelecer,  mediante  proposta  do  IBAMA,
normas  e  critérios  para  o  licenciamento  de
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras,
a ser concedido pelos Estados e supervisionado
pelo IBAMA; 

Art. 17. Fica instituído, sob a administração do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA:
I  -  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  e
Instrumentos de Defesa Ambiental, para registro
obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que
se dedicam a consultoria técnica sobre problemas
ecológicos e ambientais e à indústria e comércio
de  equipamentos,  aparelhos  e  instrumentos
destinados ao controle de atividades efetiva ou
potencialmente poluidoras;
 
II  -  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades
Potencialmente  Poluidoras  ou  Utilizadoras  de
Recursos  Ambientais,  para  registro  obrigatório
de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a
atividades  potencialmente  poluidoras  e/ou  à
extração, produção, transporte e comercialização
de  produtos  potencialmente  perigosos  ao  meio
ambiente, assim como de produtos e  subprodutos
da fauna e flora.(g.n)

O  Anexo  VIII,  item  15,  do  referido
diploma  legal  determina  que  é  atividade
potencialmente  poluidora  a  “produção  de
substâncias  e  fabricação  de  produtos  químicos,
fabricação de produtos derivados do processamento
de petróleo, de rochas betuminosas [...]”.

No  presente  caso,  verifica-se  que  o
fornecimento de emulsão asfáltica está sujeito a
autorização da ANP, CADASTRO TÉCNICO FEDERAL –
IBAMA  e  apresentação  de  Licença  ambiental  de
Operação. Por esse motivo, não pode ser feita
licitação sem a exigência destes requisitos, pois
isto  acarretaria  o  possível  fornecimento
irregular do objeto do certame, o que poderia
gerar  prejuízos  à  Administração  Pública  e  à
população em geral.

Destarte, deve ser feita a alteração do Edital
para que sejam exigidas a autorização de Registro
ANP,  Licença  ambiental  de  operação  e  Cadastro
Técnico  Federal  –  IBAMA  para  o  adequado
fornecimento da emulsão asfáltica, sob pena de
nulidade do certame em razão do não cumprimento
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das  exigências  legais  referentes  ao  objeto  do
certame.

IV - DOS PEDIDOS:

Em  face  do  exposto,  requer-se  seja  a  presente
IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito para:
a)requerer-se:(i) a exigência de apresentação de
registro da licitante na ANP, Cadastro Técnico
Federal emitido pelo IBAMA e Licença ambiental de
Operação;
b)  tendo  em  vista  que  a  sessão  pública  está
designada  para  01/10/2018,  requer,  ainda,  seja
conferido  efeito  suspensivo  a  esta  impugnação,
adiando-se a referida sessão para data posterior
à  solução  dos  problemas  ora  apontados.  Caso
contrário, há o iminente risco de todo o ritual
ser considerado inválido, considerando o equívoco
no  edital  ora  apontado,  com  desperdício  da
atividade ocorrida na sessão pública, incluindo
avaliação  das  propostas  e  dos  documentos  de
habilitação. Requer, caso não corrigido o edital
no  ponto  ora  invocado,  seja  mantida  a
irresignação  da  ora  impugnante,  para  posterior
juízo  de  anulação  por  parte  da  autoridade
competente para tanto;
c)  por  fim,  em  caso  de  indeferimento  ou  de
ausência  de  resposta  a  presente  impugnação  no
prazo previsto em lei, a Signatária requererá as
providências  cabíveis ao  Tribunal de  Contas do
Estado, conforme lhe autoriza o §1º do art. 113
da Lei nº. 8.666/1993;
d) segue em anexo procuração, Cartão de CNPJ/MF e
Contrato Social.

Nestes termos, pede deferimento.

De Manaus/AM para Porto Velho/RO, 19 de Setembro
de 2018.

EMAM- EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA
Ana Paula Ferreira dos Santos
PROCURADORA
C.P.F. 784.350.132-00
R.G. 591.300 SSP/RO

4. DA ANÁLISE:

Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que a minuta
de edital do certame em questão, se encontra dentro do mais
perfeito  consonância  com  os  Princípios  Constitucionais  da
Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Publicidade
e da Eficiência assim como em pleno atendimento ao art. 3º
da Lei 8.666/93 e art. 3º da Lei 10.320/2002 e demais prin-
cípios  norteadores  dos  procedimentos  licitatórios,  e  por
fim, devidamente examinada e aprovada pela Procuradoria Ge-
ral do Município - PGM, conforme Art. 38, Parágrafo único da
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Lei nº 8.666/93;

Art.  38.  O  procedimento  da  licitação  será
iniciado  com  a  abertura  de  processo
administrativo, devidamente autuado, protocolado
e numerado, contendo a autorização respectiva, a
indicação  sucinta  de  seu  objeto  e  do  recurso
próprio para a despesa, e ao qual serão juntados
oportunamente:
Parágrafo único. As minutas de editais de licita-
ção, bem como as dos contratos, acordos, convê-
nios ou ajustes devem ser previamente examinadas
e aprovadas por assessoria jurídica da Adminis-
tração.   (Redação  dada  pela  Lei  nº  8.883,  de
1994)

Assim como as informações necessárias a serem en-
viada a Corte de Contas de Rondônia, em atendimento a Ins-
trução Normativa n. 25/TCE-RO/2009;

“Art.1º Para os fins do que dispõe o artigo 38,
I,”b”, da Lei Complementar n. 154/96, c/c o ar-
tigo 113,  “caput”, e  §  2º, da Lei Federal n.
8.666/93, as unidades jurisdicionadas sujeitas
às normas de licitação disponibilizarão eletro-
nicamente ao Tribunal de Contas, por meio de
módulo próprio da plataforma do Sistema Inte-
grado de Gestão e Auditoria Pública  – SIGAP,
os editais de licitação e os atos de dispensa
ou inexigibilidade de licitação envolvendo re-
cursos próprios do Estado ou dos Municípios, na
mesma data de sua publicação, cujo valor seja
igual ou superior a R$  650.000,00  (seiscentos
e cinquenta mil reais), em se tratando de com-
pras  e  serviços,  ou  igual  ou  superior  a  R$
1.500.000,00  (um  milhão  e  quinhentos  mil  re-
ais), quando se tratar de obras e serviços de
engenharia.” (NR)

Posto  isto, vale  ressaltar  que  o  certame
licitatório  observa  os  princípios  constitucionais  da
isonomia  e  a  seleção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a
administração,  sendo  processada  e  julgada  em  estrita
conformidade  com  os  princípios  básicos  da  legalidade,  da
impessoalidade, da igualdade, da probidade administrativa,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatados.

Desta forma, dependendo do produto que se busca
adquirir,  pode  a  Administração  exigir  características  que
melhor  atendam  às  suas  necessidades,  com  base  na
conveniência e oportunidade, sem causar qualquer ofensa aos
princípios  da  competitividade,  da  igualdade  e  da
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economicidade.

a) DA AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO ANP:

In casu, levando-se em consideração o Princípio da
Supremacia  do  Interesse  Público  quanto  a  necessidade  da
exigência de autorização da Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis  – ANP, conforme determinado
pela Resolução ANP nº 02 de 14/01/2005, publicada no Diário
Oficial da União em 19/10/2005, ressalta-se que está contida
no  item  10.4.3  -  Qualificação  Técnica do  Instrumento
Convocatório:

10.4.3  -  A  Contratada  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.

 É  pertinente  consignar  que  a  exigência  de
comprovação  de  registro  junto  a  ANP  visa  exatamente
certificar  a  administração  pública  que  o  licitante
participante está regularmente inscrito no órgão competente
que  chancela  o  processo  de  abertura  e  fiscaliza  o  seu
regular funcionamento, posto que a ANP possuí o poder de
polícia  para  punir  aqueles  que  descumprem  as  exigências
legais  estabelecidas  na  lei  e  nas  diversas  resoluções
administrativas  pertinentes  ao  regular  exercício  das
atividades ligadas ao comércio de combustíveis e derivados.

b) DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO:

Da mesma forma, cumpre salientar que em relação
a exigência de Licença de Operação Ambiental, na  Resolução
ANP  n°16,  de  10/06/2010,  constante  ao  subitem  10.4.3  do
Edital, resta consignado sua exigência. Portanto, conforme
demonstrado  o  presente  instrumento  convocatório  já  cumpre
com esse quesito, vejamos o que diz o Art.14: 

Art. 14. O refinador de Petróleo autorizado, nos
termos da presente Resolução, obriga-se a:  I -
atender à Resolução ANP nº 44, de 22 de dezembro
de 2009, ou legislação que venha substituí-la; II
- atender aos requisitos de qualidade de produtos
conforme especificações da ANP; III - certificar
a  qualidade  dos  seus  produtos  em  laboratório
próprio  ou  de  terceiro  capaz  de  realizar  os
testes  e  ensaios  discriminados  na  legislação
vigente; IV - enviar, até o vencimento da Licença
de Operação, a cópia autenticada do protocolo de
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solicitação da renovação da Licença de Operação
emitido pelo órgão ambiental competente, bem como
a cópia autenticada da renovação da Licença de
Operação,  em  até  15  (quinze)  dias  após  sua
renovação.(grifo nosso).

Em  relação  a  exigências  editalícias,  para
habilitação ao certame, que era a comprovação de autorização
expedida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis - ANP, vejamos o que diz o resumo do Acórdão
nº 030/2015-Pleno, proferido no Processo n° 2703/2013/TCE-
RO2:

EMENTA: REPRESENTAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
POSITIVO.  ANÁLISE  DO  MÉRITO.  SUPOSTAS
IMPROPRIEDADES  NO  BOJO  DO  PREGÃO  ELETRÔNICO  N.
010 de 2013.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. AFRONTA
OS TERMOS DO EDITAL. DEMONSTRAÇÃO. REPRESENTAÇÃO 
CONHECIDA  E  PROCEDENTE.  ILEGALIDADE  DOS  ATOS
PRATICADOS. DETERMINAÇÃO. ANULAÇÃO DO CERTAME POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ARQUIVAMENTO. 
1. O teor do inciso V, do art. 28 da Lei Federal
n. 8.666 de 993, disciplina que a Administração
Pública atentará para o registro ou autorização
para funcionamento de empresa expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir. 
2. No caso, exsurge ausência do devido registro
comprovatório  de  autorização,  expedida  pela
Agência  Nacional  do  Petróleo,  Gás  Natural  e
Biocombustíveis-ANP,  a  licitante  sagrada
vencedora  do  certame,  conforme  exigência
editalícia item 10.2.1"d". 
3. A inobservância ao que prescreve o art. 41,
caput cfc inciso V, do art. 28, e inciso IV, do
art. 30, todos da Lei Federal n. 8.666 de 1993,
quanto  ao  dever  de  observância  aos  requisitos
previstos em lei especial, quando for o caso, bem
como  a  restrita  obediência  às  normas  e  às
condições do Edital ao qual se esteja vinculado,
consubstancia-se  em  vício  de  ilegalidade
insanável, cuja anulação dos atos perpetrados é
medida juridicamente recomendada. 
4. O ato de habilitação jurídica em procedimento
licitatório sem obedecer a todas as exigências do
Edital,  no  caso,  documentos  comprovatórios  de
preenchimento  dos  requisitos  legais  impõem  a
declaração de ilegalidade dos atos de adjudicação
e homologação, por afronta o disposto no art. 41,
caput cfc inciso V, do art. 28, e inciso IV, do
art. 30, todos da Lei Federal n. 8.666 de 1993. 
5. Ausência do devido registro comprovatório de
autorização,  expedida  pela  Agência  Nacional  do
Petróleo,  Gás  Natural  e  Biocombustíveis  –  ANP,
para o exercício da comercialização de produtos
asfálticos, afronta os termos do Edital, violando

2 Disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia n° 912, de 
18.5.2015.
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regras  disciplinadoras  versada  a  matéria,  no
caso, item10.2.1"d", do Edital n. O O de 2013.

DA ANÁLISE FACTUAL DOS AUTOS 

(…)

43.  Pois  bem.  Antes  da  apreciação  do  objeto
fulcral dos autos em apreço, necessário se faz
tecer alguns comentários sobre a Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis-ANP e
suas atribuições.

(…)

48.  A  exploração  da  atividade  econômica
petrolífera como sendo de fundamental importância
para o desenvolvimento econômico do país figura,
por  sua  vez,  como  objetivo  da  República
Federativa do Brasil, consubstanciado no inciso
11, do art. 3° da CF /88, de onde se extrai que é
objetivo  fundamental  do  Brasil  garantir  o
desenvolvimento nacional. 
49. O poder fiscalizatório do Estado é exercido
por  seus  órgãos,  dentre  eles,  as  Agências
Reguladoras.

(…)

57.  No  caso  sub  examine,  trata-se  do  Pregão
Eletrônico  n.  010  de  2013,  cujo  objeto  é  a
formação  de  sistema  de  registro  de  preço  para
eventual  e  futura  aquisição  de  produtos
asfálticos (Anexo 11 do Edital, Cimento Asfáltico
de  Petróleo  CAP  50  a  70,  Asfalto  Diluído/cura
média/CM/30  e  Emulsão  Asfáltica  Ruptura
Rápida/RR/2C, fl. n. 34).
58. Os produtos asfálticos objeto dos autos são
assim especificados: 
a)  Cimento  Asfáltico  de  Petróleo  CAP  50/70;  a
obtenção  de  asfalto  é  realizada  por  meio  da
destilação de tipos específicos de petróleo, na
qual  as  frações  leves  (gasolina,  diesel  e
querosene)  são  retiradas  no  refino.  O  produto
resultante desse processo passa a ser chamado de
Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP).  
a.1)O CAP é um material termosensível utilizado
principalmente  para  aplicação  em  trabalhos  de
pavimentação,  pois  além  de  suas  propriedades
aglutinantes  e  impermeabilizantes,  possui
características  de  flexibilidade  e  alta
resistência  à  ação  da  maioria  dos  ácidos
inorgânicos,  sais  e  álcalis.  É  aplicado  em
misturas  a  quente,  tais  como  pré-misturados,
areia-asfalto e concreto asfáltico.
b)  Asfalto  Diluído  de  Petróleo  f  cura
média/CM/30-ADP; são produzidos a partir do CAPe
diluentes  adequados.  São  utilizados  em
pavimentação  por  penetração  e  aplicados  em
temperaturas  mais  baixas  que  as  usualmente
empregadas quando se usa CAP. São classificados
pelo Departamento Nacional de Combustível (DNC),
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de  acordo  com  a  velocidade  de  cura  em  três
categorias: cura rápida, cura média e cura lenta.
b.1)  O  uso  do  asfalto  diluído  CM-30  é
recomendado para imprimação, sendo indicado para
superfícies com textura fechada. A taxa de varia
de  0,8  a  1,6  1jm2,  devendo  ser  determinada
experimentalmente absorção pela base em 24 horas.
c)  Emulsão  Asfáltica  Ruptura  RápidafRR/2C;  são
dispersões  de  cimento  asfáltico  (CAP)  em  fase
aquosa estabilizada com tensoativos. As emulsões
asfálticas são utilizadas a frio. Sua utilização
é compatível com praticamente todos os tipos de
agregados,  obtendo  ótimos  resultados.  Podem
também  ser  aplicadas  com  agregados  úmidos,  sem
necessidades  de  aditivos  melhoradores  de
adesividade.
59. De se vê, portanto, que os produtos, objeto
dos autos em testilha, são derivados de Petróleo,
ou seja, que para sua comercialização necessário
se  faz,  um  rigoroso  controle  por  parte  das
autoridades  públicas  por  se  tratar  de  produtos
especiais de competência fiscalizatória da ANP. 
60.  Assim,  há  de  concluir  que  de  fato  tais
produtos estão sujeitos às regulações da Agência
Nacional  do  Petróleo,  Gás  Natural  e
Biocombustíveis  -  ANP,  a  qual  por  meio  da
Resolução  n.  2,  de  14  de  janeiro  de  2005,
publicada  no  DOU  de  19  de  janeiro  de  2005,
estabelece  em  seu  art.  3º  que  “a  atividade  de
distribuição  de  asfaltos  somente  poderá  ser
exercida por pessoa jurídica, constituída sob as
leis  brasileiras,  que  possuir  autorização  da
ANP”.

Portanto  no  que  se  reporta  a  esta  exigência,
também  se  verifica  o  seu  objetivo  cumprimento,  conforme
demonstrado acima.

A  manifestação  de  MARÇAL  JUSTEN  FILHO  é  no
sentido de que a lei presume que o exercício de atividade
técnica será efetivado satisfatoriamente por parte daqueles
que  se  encontrem  inscritos  perante  as  entidades
profissionais,  no  caso  em  tela,  a  entidade  que  regula  e
fiscaliza a atividade econômica de venda de combustíveis e
derivados  é  a  Agência  Nacional  de  Petróleo  (ANP).  Sem  o
registro junto a ANP nenhuma empresa pode exercer atividade
econômica de venda de combustíveis e derivados. 

c) DO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL – IBAMA:

Quanto a exigência do Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais (CTF/APP), que é o registro obrigatório
de pessoas físicas e jurídicas que se dedique a atividades
potencialmente  poluidoras  ou  utilizadoras  de  recursos
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ambientais,  relacionadas  ao  consumo,  comercialização,
importação  ou  transporte  de  determinados  produtos
potencialmente perigosos ao meio ambiente, ou de produtos e
subprodutos da fauna e flora e, portanto, é necessário que a
empresa tenha respectivo cadastro. 

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,  afirma  que  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.

No  tocante  à  apresentação  de  certificado  de
regularidade  válido,  emitido  pelo  Instituto  Brasileiro  do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, há
respaldo  no  art.  17,  inciso  II,  da  Lei  6.938/1981,  com
redação dada pela Lei 7.804/1989:

Art. 17. Fica instituído, sob a administração do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA:

II  -  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades
Potencialmente  Poluidoras  ou  Utilizadoras  de
Recursos Ambientais, para registro obrigatório de
pessoas físicas  ou jurídicas  que se  dedicam a
atividades  potencialmente  poluidoras  e/ou  à
extração, produção,  transporte e comercialização
de  produtos  potencialmente  perigosos  ao  meio
ambiente, assim como de produtos e subprodutos da
fauna e flora. (GRIFO NOSSO)

 

Ademais,  deve-se  observar  o disposto  na  Lei  nº
6.938, de 31 de agosto de 1981 e, por conseguinte, da Lei nº
10.165, de 27 de dezembro de 2000 que tratam da Política
Nacional  do  Meio  Ambiente,  seus  fins  e  mecanismos  de
formulação  e  aplicação.  Esta  última  norma  citada  em  seu
anexo  VIII,  item  15  estabelece  quais  são  atividades
potencialmente  poluidoras  e  utilizadoras  de  recursos
ambientais, dentre as quais estão a fabricação de produtos
derivados  do  processamento  de  petróleo,  de  rochas
betuminosas. 

Assim,  procede  a  alegação  da  impugnante  de  que
deve constar do edital o requisito de que haja por parte da
empresa CADASTRO TÉCNICO FEDERAL, emitido pelo IBAMA. Tais
requisitos  acima  são  exigências  legais  dos  órgãos
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regulamentadores,  podemos observar nos Acórdãos do TCU, In
verbis;

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES
EM PREGÃO PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO À COMPETIÇÃO. CONHECIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.  PREJUDICIALIDADE  DA  CAUTELAR
PLEITEADA. ARQUIVAMENTO.

RELATÓRIO

EXAME DE ADMISSIBILIDADE

2.  Inicialmente,  deve-se  registrar  que  a
representação  preenche  os  requisitos  de
admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237,
inciso VII,  do Regimento  Interno do  TCU, haja
vista a matéria ser de competência do Tribunal,
referir-se  a  responsável  sujeito  a  sua
jurisdição, estar redigida em linguagem clara e
objetiva,  conter  nome  legível,  qualificação  e
endereço do representante, bem como encontrar-se
acompanhada  do  indício  concernente  à
irregularidade ou ilegalidade.

3. Além disso, a empresa Foccus Gerenciamento de
Resíduos  Eireli  -  EPP,  doravante  denominada
Foccus, possui legitimidade para representar ao
Tribunal,  consoante  disposto  no  inciso  VII  do
art. 237 do RI/TCU c/c o art. 113, § 1º, da Lei
8.666/1993.

4. Ainda, conforme dispõe o art. 103, § 1º, in
fine, da Resolução - TCU 259/2014, verifica-se a
existência  do  interesse  público  no  trato  da
suposta  irregularidade/ilegalidade,  pois  as
inconformidades apontadas pelo representante, se
confirmadas, caracterizam grave afronta à lisura
do certame.

EXAME TÉCNICO

5.  Cumpre  ressaltar  que  o  objeto  do  Pregão
Eletrônico  81/2017  é,  conforme  o  respectivo
edital juntado aos autos, a (peça 2, p. 1):

Contratação  de  empresa  para  a  prestação  de
serviços  de  segregação,  beneficiamento,
acondicionamento,  coleta,  movimentação  interna,
transporte e destinação final de resíduos sólidos
gerados pela CODESP, por um período de 12(doze)
meses.

(...)

e) Habilitação Técnica:

(...)

Apresentação  de  Certificado  de  Regularidade
válido, emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais  Renováveis  -
IBAMA,  devendo  o  mesmo  conter  a  listagem  das
atividades previstas no Cadastro Técnico Federal
que se relacionem com o objeto deste Termo de
Referência.
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(...)

9. A Foccus alega que tais cláusulas violariam a
ampla  competitividade  que  deve  balizar  as
licitações. Considera que (peça 1, p. 2-3):

Viola  porque,  não  há  previsão  legal  para  a
exigência de número, mínimo ou máximo, de prazos
nos  acervos  técnicos,  não  podendo  ser  exigido
[pel]o  Órgão  licitante,  o  que  não  está
expressamente autorizado por lei.

Além  do  que,  a  mencionada  exigência  contida
neste,  aqui  impugnado,  restringe  em  absoluto  a
competitividade,  posto  que  podem  existir
interessados no certame, detentores de acervo que
contem prazo menor do que licitado, mas que já
executaram  o  serviço,  demonstrando,  contudo,  a
capacidade técnica almejada e necessária para a
competição,  inclusive  experiência  anterior  até
mesmo  mais  complexa,  relativamente  ao  objeto
colocado em disputa.

(...)

Conforme se depreende da leitura das exigências
acima mencionadas, observa-se que a apresentação
de  certificado  de regularidade  válido,  emitido
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos  Naturais  Renováveis  -  IBAMA,  devendo
conter,  ainda,  a listagem  das  atividades
previstas  no  Cadastro  Técnico  Federal  que  se
relacionem com o objeto do certame, bem como do
registro válido no conselho de classe,  violam,
sobremaneira  o  artigo  30  da  Lei  Federal  n.º
8666/93, consequentemente, violando o princípio
da competitividade, eis que as exigências de um
certame devem se limitar, ao mínimo necessário
para a comprovação da sua capacidade técnica.

Por  óbvio  que  tal  exigência  SOMENTE  PODERÁ
OCORRER PARA O VENCEDOR DA LICITAÇÃO, NA FASE DE
EXECUÇÃO CONTRATUAL E NÃO NA FASE DE LICITAÇÃO,
que é destinada, apenas, à seleção da proposta
mais  vantajosa,  dentre  as  empresas  que
demonstrarem a capacidade técnica mínima para a
execução dos serviços, de acordo com os limites
traçados  no  artigo  30,  da  Lei  Federal  n.º
8.666/93.

Afinal, a execução contratual não se confunde com
a fase de habilitação, esta última limitada por
determinação constitucional ao mínimo, unicamente
destinada à demonstração da capacidade técnica.

10. No que se segue, será examinada a existência
da fumaça do bom direito e do perigo da demora,
requisitos  essenciais  para  a  concessão  da
cautelar  pleiteada.  Ressaltamos  que  a  presente
análise  se  cingirá  apenas  às  irregularidades
trazidas à baila pelo representante, não tendo
havido exame exaustivo do Edital por essa Unidade
Técnica.

Da fumaça do bom direito

(...)
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15. No tocante à  apresentação de certificado de
regularidade  válido,  emitido  pelo  Instituto
Brasileiro  do  Meio  Ambiente e  dos  Recursos
Naturais  Renováveis  -  IBAMA,  há  respaldo  no
respaldono art. 17, inciso II, da Lei 6.938/1981,
com redação dada pela Lei 7.804/1989:

Art. 17. Fica instituído, sob a administração do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA:

II  -  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades
Potencialmente  Poluidoras  ou  Utilizadoras  de
Recursos  Ambientais,  para  registro  obrigatório
de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a
atividades  potencialmente  poluidoras  e/ou  à
extração, produção, transporte e comercialização
de  produtos  potencialmente  perigosos  ao  meio
ambiente, assim como de produtos e subprodutos
da fauna e flora.’

16. No voto condutor do Acórdão 9.199/2012 - TCU
-  2ª  Câmara,  de  relatoria  do  Ministro  Aroldo
Cedraz,  que  tratou  de  licitação  com  objeto
semelhante, restou assente que ‘A exigência de
Cadastro  Técnico  Federal  (CTF)  do  Ibama  tem
respaldo  no  art.  17,  inciso  II,  da  Lei
6.938/1981,  com  redação  dada  pela  Lei
7.804/1989’.

17. De fato, como se extrai da leitura do art.
17, inciso II, da Lei 6.938/1991, toda empresa
que  se  dedica  legalmente  a  atividades
potencialmente  poluidoras  e/ou  à  extração,
produção,  transporte  e  comercialização  de
produtos  potencialmente  perigosos  ao  meio
ambiente, a exemplo do objeto desse edital, deve
estar  registrada  no  Cadastro  Técnico  Federal,
sendo a obtenção da respectiva certidão de pouca
onerosidade  para  o  licitante,  podendo  ser
solicitada via internet, conforme o art. 8º, §
1º, da IN-IBAMA 3/2009. De tal sorte que essa
exigência  editalícia  não  tem  o  condão  de
restringir injustamente a competitividade.

18. Por derradeiro, o Cadastro Técnico Federal de
Atividades  Potencialmente  Poluidoras  ou
Utilizadoras  de  Recursos  Ambientais  é  um
instrumento legalmente previsto para a gestão dos
resíduos  sólidos,  conforme  o  art.  8º,  inciso
XVII,  da  Lei  12.305/2010.  Desse  modo,  não  há
afronta aos ditames legais da lei de licitações,
pois  o  art.  30,  inciso  IV,  da  Lei  8.666/1993
claramente  permite  a  exigência,  para  fins  de
qualificação técnica, de ‘prova de atendimento de
requisitos previstos em lei especial’.

19.  Quanto  ao  precedente  citado  pelo
representante, referente a julgado do Tribunal
de Contas do Estado (TCE) de São Paulo, entende-
se não se aplicar ao caso. A uma porque julgados
do TCE de SP não vinculam o Tribunal. A duas
porque o objeto da licitação naquele caso era
consideravelmente  diferente,  qual  seja,
‘registro  de  preços  para  aquisição  de  óleos
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lubrificantes  para  reposição  de  estoque  do
almoxarifado  de  veículos’.  Naquela  situação
concreta,  o  TCE  entendeu  que  a  exigência  do
sobredito certificado seria irregular, pois não
haveria  certificados  específicos  para  a
atividade de ‘comércio de óleos, mas apenas para
revendedoras  varejistas  de  combustível  (...)
[limitando] o torneio a este particular segmento
de  mercado,  afastando  da  disputa  empresas
meramente  revendedoras  de  lubrificantes  e  que
não  realizam  manuseio  ou  operação  química  de
substância combustível’.

20. No presente caso, o registro dos licitantes
no  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades
Potencialmente  Poluidoras  ou  Utilizadoras  de
Recursos Ambientais seria obrigatória, por força
do  art.  2º  da  IN-IBAMA  3/2009,  não  havendo
segmento que potencialmente poderia prestar esse
serviço  sem  cumprir  tal  exigência  do  órgão
ambiental.

21. Finalmente, em relação aos quesitos para o
coordenador-geral  dos  contratos,  há,  em
essência,  três  exigências:  (i)  Comprovação  de
vínculo com a licitante; (ii) Registro válido no
Conselho de Classe; e (iii) Registro válido no
Cadastro Técnico Federal do IBAMA (em atividade
compatível).

22. Quanto ao item (iii), entende-se não haver
irregularidade, diante da análise realizada nos
itens precedentes. 

Corroborando  com  o  entendimento,  Marçal  Justen
Filho comentando a Lei de Licitações esclarece: “O exercício
de determinadas atividades ou o fornecimento de certos bens
se encontra disciplinado em legislação específica. Assim, há
regras acerca da fabricação e comercialização de alimentos,
bebidas, remédios, explosivos etc. Essas regras tanto podem
constar  de  lei  como  estar  explicitadas  em  regulamentos
executivos. Quando o objeto do contrato envolver bens ou
atividades  disciplinados  por  legislação  específica,  o
instrumento convocatório deverá reporta-se expressamente às
regras correspondentes”.

Considerando  o  G  UIA  PRÁTICO  DE  LICITAÇÕES
SUSTENTÁVEIS DA CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO NO ESTADO DE
SÃO PAULO - AGU  3  , que tem por objetivo agrupar, num único
documento  de  fácil  acesso,  as  informações  legais  mais
relevantes, do ponto de vista ambiental, sobre objetos que

3 Autoria:  Luciana  Pires  Csipai  –  Advogada  da  União  –  CJU/SP;
Colaboração: Luciana Maria Junqueira Terra, Mara Tieko Uchida, Teresa
Villac Pinheiro Barki e Viviane Vieira da Silva – Advogadas da União –
CJU/SP.
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fazem parte do dia-a-dia das licitações e contratações de
qualquer órgão público e, em diferentes níveis, acarretam
algum tipo de impacto relevante no meio ambiente, seja na
fase de fabricação, de utilização ou de descarte.

Neste  contexto,  uma  das  oportunidades  mais
significativas para a implementação de medidas de defesa ao
meio  ambiente  é  justamente  através  das  licitações  e
contratações  públicas.  A  Administração  Pública,  ao  exigir
que  a  empresa  que  pretende  com  ela  contratar  cumpra
parâmetros  mínimos  de  sustentabilidade  ambiental  na
fabricação  ou  comercialização  de  seus  produtos  ou  na
prestação de seus serviços, contribuirá de forma decisiva na
consecução de seu dever constitucional.

Desse  modo,  a  fim  de  esclarecer,  sobretudo,  a
estreita simetria com os princípios gerais da administração
pública,  contidos  no  art.  37  da  Constituição  Federal,  e
especificamente, os princípios norteadores da licitação e da
administração pública, a Pregoeira decide conhecer esse item
da impugnação e, no mérito, dar-lhe provimento, sugerindo
para inserir no  item DA Qualificação Técnica do edital do
Pregão Eletrônico nº 107/2018: 

Item 10.4.4 - 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 n° 6.938/1981, da IN IBAMA nº
31/2009 e legislação correlata; 

a.1)  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;

a.2)Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por
força de dispositivo legal, deverá apresentar o documento
comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da
lei.

5 – DA DECISÃO

Pelo  exposto,  primando  pelos  princípios  e
dispositivos legais aplicáveis ao feito e em atenção ao que
dispõe o Edital que regerá o certame, DECIDO POR CONHECER da
presente  impugnação  por  preencher  os  requisitos  de
admissibilidade  para,  NO  MÉRITO  JULGÁ-LA  PARCIALMENTE
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PROCEDENTE,  devendo  ser  retificado  o  edital  de  licitação
impugnado  para  constar  as  alterações  decorrentes  desta
Decisão, observando-se as disposições inerentes a reabertura
dos prazos e republicação dos avisos do edital de licitação,
na forma disposta no art. 21, §4º da Lei n. 8.666/93. 

Porto Velho, 26 de setembro de 2018. 

LIDIANE SALES GAMA MORAIS
Pregoeira/SML
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