
                    
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo: 02.00432/2018
Pregão Eletrônico nº 035/2019 SRP nº 013/2019
Objeto: REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL AQUISIÇÃO  DE
CASCALHO LATERÍTICO PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA ZONA
URBANA  DO  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO-RO,  conforme
especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos
Anexos I e II deste Edital.

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO

Trata-se de impugnação interposta pela Empresa
MOTA & OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, Empresa de
Direito  Privado,  devidamente  inscrita  no  CNPJ  nº
11.086.432/0001-83,  estabelecida  na  Rodovia  BR  364,  saída
para  Rio  Branco  –  AC,  sn,  KM  4,5  BATE  ESTACA,  bairro
Eletronorte,  Cep  76.808-695,  Município  de  Porto  Velho,
Estado  de  Rondônia, em  desfavor  do  Edital  de  Pregão
Eletrônico nº 035/2019 SRP nº 013/2019, cujo objeto resumido
é o  REGISTRO DE PREÇOS  PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CASCALHO
LATERÍTICO PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA ZONA URBANA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO.

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  .
(…)
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo
de até 24 (vinte e quatro) horas,  informando no sistema as
providências dela descorrentes.
(…)
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;
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In casu,  a presente impugnação foi encaminhada
para o e-mail da Superintendência Municipal de Licitações-
SML,  informado  no  Edital,  em  15  de  abril  de  2019  às
16:28hrs,  fora  do  horário  de  expediente  desta
Superintendência,  como  consta  em  Edital  em  seu  subitem
11.5.1. 

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. 

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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Portanto passaremos para as Razões da Impugnante:

3. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

Em  suas  razões  de  impugnação,  a  postulante
insurge-se contra a falta de exigências na Habilitação do
Edital aludido, conforme síntese abaixo transcrita: 

“Em análise aos termos do instrumento convocatório, verificamos
que a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA necessita de ajustes que estabelecem
critérios  técnicos  para  que  empresas  DEVIDAMENTE  REGULARES
perante os órgãos ambientais, possam fornecer o objeto pleiteado
pela Administração. O edital trata de forma simples a questão
da habilitação técnica, mas é necessário estabelecer requisitos
técnicos em consonância com a legislação ambiental.

Cláusulas do edital:

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.4.1. Atestado de capacidade técnica (declaração ou certidão),
exclusivamente  em  nome  do  licitante,  fornecido  por  pessoa
jurídica  de  direito  publico  ou  privado,  que  comprove  o
desempenho da licitante em fornecimento pertinente e compatível
em  características,  quantidades  e  prazos  com  o  objeto  deste
instrumento.

10.4.1.1.  O  atestado  emitido  por  pessoa  jurídica  de  direito
privado devera, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com
identificação  e  endereço  da  emitente,  o  nome  completo  do
signatário,  estando  as  informações  ali  contidas  sujeitas  a
verificação de sua veracidade por parte da Administração.

É  importante  salientar  que  a  extração  de  CASCALHO  sem
AUTORIZAÇÃO/LICENÇA do Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM)  e  da  entidade  ambiental  competente,  constitui  CRIME
previsto no art. 55, da Lei nº 9.605/98 e art. 2º, da Lei n.º
8.176/91.

Desta forma, entendemos que o objeto é para suprir necessidade
da  administração  pública,  mas  por  intermédio  de  uma  empresa
PRIVADA. 

A  análise  das  condições  de  habilitação  devem  refletir  a
REGULARIDADE  OPERACIONAL  DA  EMPRESA,  indispensável,  pois
comprova  que  o  licitante  tanto  possui  idoneidade  quanto
capacidade  para  realizar  todas  as  obrigações  impostas  pela
Administração e, consequentemente, para cumprir integralmente o
contrato.  A  fase  de  habilitação  visa  aferir  se  a  pessoa
interessada   em  contratar  com  a  Administração  preenche  os
requisitos e as qualificações para a adequada execução do objeto
licitado, tendo por fim garantir o adimplemento das obrigações
firmadas no contrato administrativo.

"É  dever  da  Administração,  ao  realizar  procedimentos
licitatórios, exigir documentos de habilitação compatíveis com o
ramo do objeto licitado, especialmente aqueles que comprovem a
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qualificação  técnica  e  a  capacidade  econômico-financeira  para
participar de licitação na Administração Pública.

Do Pedido

Aduzidas  as razões  que balizaram  a presente  Impugnação, esta
Impugnante,  requer  com  supedâneo  na  Lei  nº.  8.666/93  e  suas
posteriores alterações, bem como as demais legislações vigentes,
o recebimento, análise e admissão desta peça, para que o ato
convocatório CORRIGIDO/INCLUSO as devidas AUTORIZAÇÕES/LICENÇAS
conforme regulamentação federal:

Apresentação de AUTORIZAÇÃO/LICENÇA DA DNPM;
Apresentação de AUTORIZAÇÃO/LICENÇA ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE.

Caso  não  entenda  pela  adequação  do  edital,  pugna-se  para
encaminhamento  a  Procuradoria  do  Município,  para  emissão  de
PARECER que visa Aferir a adequabilidade do edital aos preceitos
da  Constituição  Federal,  Lei  Federal  nº  10.520/02,  da  Lei
Federal nº 8.666/93 e da Instrução Normativa n° 25/TCE-RO-2009,
bem como demais instrumentos normativos e princípios aplicáveis
ao caso em apreciação.

 
4. DA ANÁLISE

4.1 Apresentação de AUTORIZAÇÃO/LICENÇA DA DNPM

Quanto a esse primeiro apontamento, a respeito
da exigência da DNPM nas Obrigações, cabe destacar que tal
premissa está em conformidade com Artigo 3º, Inciso I e II
da Lei 10.520/02, in verbis:

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

I  -  a  autoridade  competente  justificará  a  necessidade  de
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções
por  inadimplemento  e  as  cláusulas  do  contrato,  inclusive  com
fixação dos prazos para fornecimento;

Para melhor entendimento a licitação vai ter por
objeto aquilo sobre o que a Administração deseja contratar.
Dispõe da lei que a licitação pode ter por objetivos servi-
ços, obras, compras, alimentações, concessões, permissões e
locações da Administração Pública. 
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Para que a licitação venha a ser bem-sucedida,
necessário se faz uma adequada caracterização do objeto a
ser licitado, com especificações técnicas claras, objetivas
e estritamente vinculadas à necessidade apontada, julgamento
das propostas, habilitação e execução.

Tais definições são de importância fundamental
para Pregoeiro que conduzirá o certame analisar e julgar as
propostas recebidas dos participantes, constatando quais de-
las atendem ao que foi solicitado, que não é o caso do cer-
tame licitatório em comento. 

Como  podemos  observar  no  Anexo  II  do  Edital,
onde se encontra o Termo de Referência, em seu item 7, vere-
mos o seguinte requisito:

7.9. A  Contratada  deverá  apresentar  Alvará  de  Extração  dos
Minerais, expedido pelo Departamento Nacional de Pesquisa Mineral
– DNPM.

- Autorização de registro de licença no DNPM, é um regime de
aproveitamento  de  substâncias  minerais  no  qual  é  registrada,
licença  expedida  em  obediência  a  regulamentos  administrativos
locais, e que permite a extração de determinados bens minerais. 

A  emissão  do  registro  de  licença  credencia  seu  possuidor  ao
aproveitamento  mineral  de  substâncias  destinadas  ao  emprego
imediato na construção civil, ou seja: 

– Areia, cascalho e saibro, quando utilizados in natura na cons-
trução civil e no preparo de agregado e argamassas;
– Material sílico argiloso, cascalho e saibro, empregados como
material de empréstimo;
–  Rochas  quando  aparelhadas  para  paralelepípedos,  guias,
sarjetas, moirões ou lajes para calçamento;
– Rochas, quando britadas para uso imediato na construção civil e
os calcários empregados como corretivos de solo na agricultura.

A qualificação técnica da empresa, também chama-
da de capacidade técnico-operacional, encontra previsão le-
gal na primeira parte do inciso II do art. 30 da Lei de Li-
citações. Assim, o edital pode prever a necessidade de apre-
sentação de atestados para a comprovação de aptidão para de-
sempenho de atividade pertinente e compatível em caracte-
rísticas, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e
indicação das instalações e do aparelhamento. Como se pode
observar não se trata de justificativa e sim de amparo legal
com previsão na lei geral de licitação, Lei 8.666/93. 
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É de primordial importância, que exista cautela
na elaboração dos editais e Projetos Básicos/Termos de Refe-
rência, o que não é o caso deste Edital, para que haja uma
correta  disposição  dessa  exigência  e  sobretudo,  que  seja
cumprida na íntegra as determinações contida no Art. 27 da
Lei de Licitações.

Art. 27. Para a habilitação nas licitações

exigir-se-á dos interessados, exclusivamen-

te, documentação relativa a:

I - habilitação jurídica;

II - qualificação técnica;

Os alvarás e licenças são documentos indispensá-

veis para a atividade do exercício empresarial, e deverão

ser analisados pela Administração, para a sua própria segu-

rança na hora da contratação, evitando assim contratar em-

presas que apresentam algum tipo de irregularidades em suas

atividades.

Entretanto, a imposição dessa documentação como

requisito habilitatório não encontra guarita na legislação

em vigor, bem como na doutrina e na jurisprudência, por não

encontrar-se  na  relação  de  documentos  exigidos  para  a

habilitação técnica, de que fala o “caput” do Art. 30 da Lei

8.666/93:

Art. 30. A documentação relativa à qualifi-

cação técnica limitar-se-á a: 

§ 1º, inciso I -  capacitação técnico-pro-

fissional: comprovação do licitante de pos-

suir em seu quadro permanente, na data pre-

vista para entrega da proposta, profissio-

nal de nível superior ou outro devidamente

reconhecido  pela  entidade  competente,  de-

tentor de atestado de responsabilidade téc-

nica por execução de obra ou serviço de ca-
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racterísticas semelhantes, limitadas estas

exclusivamente às parcelas de maior rele-

vância e valor significativo do objeto da

licitação, vedadas as exigências de quanti-

dades mínimas ou prazos máximos;

4.2 Apresentação de AUTORIZAÇÃO/LICENÇA ÓRGÃO AMBIENTAL COM-

PETENTE

Da mesma forma, cumpre salientar que em relação
a exigência de Licença de Operação Ambiental na Habilitação,
constante ao subitem do TR 7.14, resta consignado sua exi-
gência. Portanto, conforme demonstraremos o presente instru-
mento convocatório já cumpre com esse quesito, vejamos:

7.14.  A  contratada  deverá  apresentar
Licença  de  Operação  –  LAO,  definida  da
jazida a ser explorada e válida por toda
vigência do contrato.

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

Em que pese a exigência da documentação (alvarás
e licenças) como condição habilitatória na licitação não tem
encontrado amparo legal por não estar prevista no rol do
art. 30 da Lei nº 8.666/1993, atualmente como arguido acima,
orienta-se que a licença ambiental deva ser exigida aos li-
citantes vencedores do certame. 

A  jurisprudência  majoritária  também  considera
que atendidos os ditames legais e as determinações editalí-
cias, a exigência de licenciamento ambiental não ofende a
igualdade de condições entre os concorrentes da licitação,
devendo conferir segurança e eficácia à política ambiental e
atender ao interesse público.

Dando  relevância  a  este  aspecto,  o  TCU  já
recomendou em suas decisões:

“à  Universidade  Federal  do  Pará  que,  em
procedimentos licitatórios futuros, em que
seja obrigatória a apresentação de licença
ambiental de operação por parte das firmas
interessadas,  planeje  adequadamente  a
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licitação  de  forma  que  seja  lançado  o
edital  com  antecedência  suficiente  para
que, observada a legislação ambiental e os
prazos  requeridos  pelo órgão  local
responsável  pela  concessão  de  licenças,
possam  as  empresas  requerer,
antecipadamente,  bem  como  dispor,  no
momento  da  licitação,  das  respectivas
licenças ambientais necessárias à execução
do  objeto  licitado”. Acórdão  nº  247/2009-
Plenário.  Acórdão  n.º  870/2010-Plenário,
TC-002.320/2010-0,  rel.  Min.  Augusto
Nardes, 28.04.2010.

4.3 Encaminhamento a Procuradoria do Município, para emissão

de PARECER que visa Aferir a adequabilidade do edital aos

preceitos da Constituição Federal, Lei Federal nº 10.520/02,

da  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  da  Instrução  Normativa  n°

25/TCE-RO-2009

Quanto ao Parecer da Procuradoria Geral do Muni-
cípio, cumpre esclarecer que a Minuta de Edital do certame
em questão, se encontra dentro da mais perfeita consonância
com os Princípios Constitucionais da Legalidade, da Impesso-
alidade, 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 princípios norteadores dos
procedimentos licitatórios, e por fim, devidamente examinada
e aprovada pela PGM nas fls. 201 a 213 dos autos, conforme
Art. 38, Parágrafo único da 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;
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“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)

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, a depender do produto que se busca
adquirir, e desde que não restrinja a competitividade 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 Economicidade.

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”.

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
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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.

As  normas  disciplinadoras  da  licitação  serão
sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o Princípio da Isonomia, a finalidade e a
segurança da contratação. 

Desse  modo,  em  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 da Impugnação e, no mérito, NEGAR-
LHE provimento. 

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  IMPROCEDENTE,
mantendo-se  a  abertura  da  licitação  de  modo  a  resguardar  o
interesse  público  que  se  encontra  amparado  pelo  ordenamento
jurídico, respeitando todas as exigências e princípios legais. 

Porto Velho, 16 de abril de 2019. 

VÂNIA RODRIGUES DE SOUZA
Pregoeira/SML
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