
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Processo: 02.00325/2017
Pregão Eletrônico n. 134/2018/SML
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO
C.B.U.Q  (CONCRETO  BETUMINOSO USINADO  A  QUENTE),  conforme  disposições
constantes do Edital de Licitação e seus Anexos. 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
E PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA URBENER URBANIZAÇÃO E ENERGIA S/A

Pelos  motivos  já  consignados  na  Resposta  ao  Recurso
administrativo  interposto  em  face  do  ato  de  Declaração  da  Empresa  BTEC
CONSTRUÇÕES Ltda., autuada nas fls. 1.220 a 1.221, divulgada1 no Portal da
Prefeitura de Porto Velho e no Sistema Licitações-e, conforme autorizado no
item 10.13.52 do Edital, promovi a convocação das Empresas LCM CONSTRUÇÃO E
COMÉRCIO S/A, para o Lote 1, e  URBENER URBANIZAÇÃO E ENERGIA S/A, para o
Lote 02. 

O  presente  Relatório  trata  da  análise  da  documentação  e
proposta  de  Preços  da  Empresa  URBENER,  a  qual  foi  remetida  ao  e-mail
indicado no Edital de Licitação, observados os prazos consignados no chat do
lote.  Registrando desde  logo que  a  Empresa fez  uso da  possibilidade de
prorrogação do prazo para o envio dos documentos, conforme permitido no item
8.3.2.1. do Edital. 

1. DA TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO DOS VALORES E DA DOCUMENTAÇÃO: 

1.1. DA NEGOCIAÇÃO DO VALOR OFERTADO

Considerando tratar-se de empresa convocada posteriormente à
inabilitação de Licitante originalmente arrematante, visando à obtenção de
proposta  mais  vantajosa  à  Administração  e,  em  atenção  ao  princípio  da
indisponibilidade do interesse público, promovi contraproposta direcionada à
Licitante, em campo próprio do Sistema, tendo como parâmetro inicial para
negociação  o  valor  da  empresa  originalmente  arrematante  do  lote,  nos
seguintes termos: 

DATA/HORA
EMISSOR DA MENSA-

GEM MENSAGEM

03/06/2019-
14:43:50

Contraproposta
da Pregoeira 

URBENER: Por favor, verifique a possibilidade de chegarmos ao va-
lor da empresa inabilitada. Seria possível negociarmos o valor
global do lote no importe de até R$ 7.035.000,00 (Sete milhões,
trinta e cinco mil reais)?

04/06/2019-
12:02:21

Resposta con-
traproposta da

URBENER

o  Valor  que  conseguimos  chegar  é  no  valor  total  de  R$
7.149.894,00 ( sete milhões, cento e quarenta e nove mil, oito-
centos e noventa e quatro reais). proposta enviada via e-mail.

1.2. – DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Com relação às formalidades, observo que foram encaminhados os
documentos autuados nas fls. 1.407 a 1.498, conforme listado abaixo: 

 

1  https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/resprecmsm.pdf
2 10.13.5. Se o licitante desatender às exigências previstas no subitem acima, o Pregoeiro

examinará  a  oferta  subsequente,  observada  a  ordem  de  classificação,  verificando  a  sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente,
se for  necessário, até a apuração de uma  proposta que atenda a este Edital,  sendo o
respectivo licitante declarado vencedor. 
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DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL

PROPOSTA DE PREÇOS E ANEXOS Documento/fls.

6.1. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao
lance final, de acordo com as especificações técnicas do objeto ofertado,
observadas as especificações técnicas mínimas constantes nos Anexos I e II
deste Edital, sob pena de responsabilização administrativa (advertência,
multa, suspensão do direito de licitar e/ou declaração de inidoneidade)

1.417

7.1. a) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo III deste
Edital), confeccionado em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente as-
sinada pelo seu representante legal ou mandatário; 

1.422/1.423

7.1. b) Planilha de Composição de custos contendo todos os insumos utiliza-
dos na produção do CBUQ por ela ofertado;

1.419/1.420

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO Documento/fls.

DECLARAÇÕES
10.5. Declaração de superveniência de fato impeditivo de habilitação, con-
forme modelo constante no Anexo IV deste Edital.

1.450

10.6. Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas ao trabalho de
menores, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital.

1.451

10.7.  Declaração APENAS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,
conforme Modelo do Anexo VI do Edital;

Não ocorrido

10.9. HABILITAÇÃO JURÍDICA

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-
gistrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No
caso de alterações será admitido o estatuto ou o contrato consolidado;

1.424 a 1.443

10.10. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual relativo ao do-
micílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compa-
tível com o objeto contratual (FAC, por exemplo);

1.452

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 1.453

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secre-
taria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

1.455/1.457

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresenta-
ção de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria
Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

1.458

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi-
ços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos soci-
ais instituídos por lei;

1.460

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
da Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, abrangendo as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d”
do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (se-
guridade social – INSS), dentro da validade;

1.461

g) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentação
de certidão negativa fornecida pelo órgão competente, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1º de maio de 1943;

1.462

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 pri-
vado, que comprovem o fornecimento de materiais compatíveis com o objeto do
presente termo;

1.465/1.467
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10.11.3. Comprovação de Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompa-
nhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, conforme artigo 17,
inciso I, da Lei nº 6.938/1981, da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de
15/03/2013, com suas alterações, e legislação correlata.

1.469

10.11.3.1. Não sendo fabricante do material, no caso de ser apenas fornece-
dora, a licitante deverá apresentar o Certificado de Regularidade da Fabri-
cante.

Não ocorrido

10.11.3.2. 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.

Não ocorrido

10.11.3.3. Caso o licitante seja dispensado do registro exigido neste subi-
tem 10.11.3 por força de dispositivo legal, deverá apresentar o documento
comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei, a qual
será passível de verificação pela Administração, inclusive junto aos Órgãos
competentes.

Não ocorrido

10.12. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

10.12.1. As Licitantes terão que apresentar  Balanço Patrimonial e Demons-
trações Financeiras do último exercício social já exigíveis e apresentados
na forma da Lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada
sua substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, tais documentos
terão que obedecer aos requisitos formais de elaboração estabelecidos em
lei e os indicados pela Ciência Contábil e deverão conter a assinatura do
administrador  da  firma  e  do  contabilista,
devidamente registrado no conselho Regional de Contabilidade;

1.472 a 1.484

10.12.3. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD e o
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar: Recibo
de Entrega de Livro Digital; Termo de Abertura e Encerramento do Livro (ar-
quivo digital) apresentado; Balanço Patrimonial e Demonstrações dos Resul-
tados do Exercício extraídos do Livro Digital;

1.485/1.494

10.12.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimo-
nial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- por fotocópia autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante.

1.371 a 1.399

10.12.5. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que 
apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis, análise 
devidamente assinada pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices: 
Liquidez Geral - LG, Solvência Geral - SG e Liquidez Corrente - LC 

1.496

10.12.8. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida 
pelo distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de validade previsto
na própria certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) 
dias contados da data da sua emissão. 

1.498

1.3.  DA  ACEITAÇÃO  DO  VALOR  OFERTADO  E  DA  REGULARIDADE  DOS  DOCUMENTOS
APRESENTADOS

Em que pese o valor ofertado, após a fase de negociação, não
ter alcançado o preço da licitante classificada em primeiro lugar após a
fase de lances, o valor negociado encontra-se abaixo do estimado nos autos
para a contratação. 

Recebida a documentação e, seguindo a tramitação de processos
licitatórios no âmbito desta Superintendência, os autos foram remetidos à
Assessoria Técnica Especializada – ATESP/SML para análise da documentação
contábil,  a  ser  realizada  pelo  Contador,  e  análise  do  Engenheiro  Civil
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acerca  de  aspectos  técnicos  inerentes  à  Proposta  de  Preços,  Planilha
Composição  de  Custos,  atestados  de  capacidade  técnica  e  esclarecimento
quanto à presença de compatibilidade do objeto social das Empresas descritos
em seus Estatutos com o objeto licitado nestes autos. 

Conforme Parecer Técnico Contábil n. 074/2019, fls. 1.500, no
tocante  às  exigências  relativas  à  qualificação  econômica  financeira,  a
Empresa encontra-se apta à contratação pretendida nos autos. 

Em relação às questões técnicas, após análise da Proposta,
Composição de Custos e atestados de capacidade técnica, o Engenheiro da
Assessoria Técnica Especializada emitiu o Parecer Técnico de Engenharia n.
06/2019,  fls.  1.525  a  1.527, no  qual  consignou  que  os  atestados  de
capacidade técnica apresentados atendem ao quanto exigido em Edital e que o
objeto social da Empresa é compatível com o objeto licitado.

Acerca da Planilha de Composição de Custos, aludido Parecer
concluiu pela existência de diversas incongruências relativas à composição
da Empresa, as quais deixo de solicitar saneamento, em vista de a Empresa
URBENER ter incorrido nos mesmos motivos que ensejaram a inabilitação da
Empresa  BTEC CONSTRUÇÕES, ou seja,  apresentou Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras – CTF/APP, incompatível com o objeto
licitado e em desacordo com a IN 06/2013, do IBAMA, com suas alterações
posteriores e normas correlatas. 

O  Certificado  de  Regularidade  junto  ao  Cadastro  Técnico
Federal de Atividade Potencialmente Poluidoras - CTF/APP, foi exigido no
item  10.11.13  do  Edital,  em  conformidade  com  item  4.2  do  Termo  de
Referência, Anexo II do Edital. Acerca do tema, o Edital previu a seguinte
exigência: 

10.11.3. Comprovação  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 Instrução
Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, com suas alterações,
e legislação correlata. 

10.11.3.1. Não sendo fabricante do material, no caso de
ser apenas fornecedora, a licitante deverá apresentar o
Certificado de Regularidade da Fabricante. 

10.11.3.2. 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. 

10.11.3.3. Caso o licitante seja dispensado do registro
exigido  neste  subitem  10.11.3  por  força  de  dispositivo
legal,  deverá  apresentar  o  documento  comprobatório  ou
declaração  correspondente, sob as  penas da lei,  a qual
será passível de verificação pela Administração, inclusive
junto aos Órgãos competentes. (destaquei)

Cumpre rememorar, por entender oportuno, que a legalidade de
se exigir o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
– CTF/APP, conforme artigo 17, inciso I, da Lei nº 6.938/1981, da Instrução
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Normativa  IBAMA  n°  06,  de  15/03/2013,  com  suas  alterações  e  legislação
correlata, foram analisadas por esta Pregoeira por ocasião de impugnação ao
Edital, ainda na publicação inicial do instrumento convocatório, conforme
Resposta à Impugnação3 divulgada em 21.01.2019. 

No  caso,  o  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades
Potencialmente Poluidoras - CTF/APP apresentado pela Empresa URBENER informa
que a mesma encontra-se cadastrada no CTF/APP para atividade enquadrada na
categoria  22-1 - Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos – Lei n.
6.938/1981: art. 10, consoante documento autuado nas fls. 1.469. 

De acordo com a exigência contida no Edital de Licitação, o
Certificado de CTF/APP exigido deve atender às disposições constantes da IN
06/2013,  com  suas  posteriores  alterações  e  legislação  correlata  (item
10.11.3). No caso de a Empresa não ser a fabricante do material licitado,
foi facultada a apresentação do Cadastro do Fabricante (item 10.11.3.1).  Em
última hipótese,  se a Empresa fosse dispensada do CTF/APP, deveria declarar
tal  condição,  sujeitando-se  à  verificação  do  alegado  por  parte  desta
Pregoeira (item 10.11.3.3).  

Nesse sentido, ao optar por apresentar o CTF/APP emitido em
seu favor, na condição de fabricante do material, a Empresa deveria atender
ao disposto no item 10.11.3 do Edital, o que não ocorreu no caso concreto,
pelos motivos já explicitados no julgamento do Recurso Administrativo que
motivou a inabilitação da Empresa BTEC CONSTRUÇÕES.  

Conforme fundamentado na Resposta ao mencionada acima, o art.
2º, inciso III da Instrução Normativa n. 06/2013, de 15.03.2013, do IBAMA4,
estabelece  que  o  Certificado  de  Regularidade  junto  ao  CTF/APP  atesta  a
conformidade dos dados da pessoa inscrita para com as obrigações cadastrais
e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas
sob controle e fiscalização do IBAMA, por meio dos sistemas vinculados ao
CTF/APP.

Ademais, em conformidade com o §2º do art. 10 da IN 06/2013,
constitui-se  em  obrigação  da  pessoa  jurídica  a  declaração  de  atividades
constantes do objeto social ou da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas  –  CNPJ,  não  se  desincumbindo  da  obrigação  de  declarar  outras
atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais
que estejam relacionadas no Anexo I da mencionada IN e que sejam exercidas
pelo estabelecimento.

Observo  que  do  Estatuto  Social  da  Empresa  (fls.  1.424  a
1.431), lista entre seus objetivos sociais atividades relativas à fabricação
de  massa  asfáltica  e  de  outros  produtos  minerais,  incluindo  asfaltos
preparados  e  misturas  betuminosas  a  base  de  asfalto  ou  betume,  e  sua
aplicação. 

A obrigação de, no caso de exercício de mais uma atividade, a
empresa estar obrigada a inscrição de ambas no CTF/APP já foi esclarecida
nos autos após diligência realizada junto à Superintendência do IBAMA no
Estado  de  Rondônia  -  SUPES,  por  ocasião  do  Recurso  administrativo  que

3  Disponível  no  Sistema  Licitações-e  e  ainda,  no  Portal  da  Prefeitura  de  Porto  Velho  em

https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/respostaimpugancoes.pdf
4  Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril de 2018, e da Instrução Normativa nº 17, de 28 de

junho de 2018, que alterou a IN 06/2013.
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originou  a  inabilitação  da  Empresa  anteriormente  classificada  para  este
Lote. 

Na  ocasião,  a  SUPES  esclareceu,  por  meio  do  Ofício  n.
20/2019/NQA/DITEC-RO/SUSPES/RO, de 29.05.2019 (fls. 1232) que, de acordo com
o  art.  41-A  da  Instrução  Normativa  n.  06/2013,  as  Fichas  Técnicas  de
Enquadramento  –  RE-CTF/APP  são  instrumentos  hábeis  à  comprovação  da
obrigatoriedade ou não de inscrição no Cadastro CTF/APP e que, ao analisar a
Ficha de Técnica de Enquadramento da atividade relacionada nestes autos, o
correto seria a categoria 14-2, que se refere a “usinas de produção de
asfalto”.

Concluiu,  por  fim  a  SUPES/RO  no  dito  Ofício,  que  o
enquadramento  no  CTF/APP  é  diferente  para  cada  uma  das  atividades
mencionadas  naquela  ocasião  e  que,  caso  a  empresa  realizasse  as  duas
atividades questionadas, deveria registrar ambas no CTF/APP.

Compulsando também a legislação correlata, em especial o Anexo
da  Instrução  Normativa  n.  125,  de  13.04.2018,  itens  1.1.1.  e  1.1.2,
constata-se  que  o  enquadramento  de  atividade  é  a  identificação  de
correspondência entre a atividade exercida pela pessoa física ou jurídica e
as respectivas categorias e descrições de atividades sujeitas ao registro no
CTF/APP,  conforme  Regulamento  de  Enquadramento  de  pessoas  físicas  e
jurídicas no CTF/APP – RE-CTF/APP. 

O item 1.3.1.2. do Anexo da mesma IN 12/2018 dispõe que, para
cada atividade constante do CTF/APP constante do Anexo I da  Instrução
Normativa n. 6/2013, corresponderá uma Ficha Técnica de Enquadramento,  ou
seja, se a atividade enquadrar-se em mais de uma atividade descrita no Anexo
I da IN 06/2013, haverá necessidade de inclusão de cada uma delas no aludido
Cadastro. 

Tal  afirmação  encontra-se  manifestamente  expressa  no  item
2.1.2.1 da IN 12/2018, onde consta que a pessoa física ou jurídica deverá
declarar no em seu CTF/APP tantas atividades quantas forem os resultados
positivos de enquadramento. 

Assim, em que pese ter sido formalmente apresentado o CTF-APP,
pelos motivos expostos acima, resta demonstrado que o mesmo não compreende a
atividade compatível com o objeto deste certame e não atende as disposições
constantes  da  Instrução  Normativa  n.  06/2013  e  normas  correlatas,  em
especial quanto ao enquadramento de atividade compatível com o objeto da
Licitação (usina de produção de asfalto). 

Urge  recapitular  que,  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de
Rondônia, ao analisar caso semelhante ao dos autos, considerou irregular a
conduta  de  Pregoeira  que  deixou  de  inabilitar  Empresa  que  apresentou
Certificado de CTF/APP emitido pelo IABAMA incompatível com o objeto da
Licitação, como se pode verificar do Acórdão AC1-TC 00756/16, referente ao
processo 00918/16. 

Naquele caso, a Empresa Representada ainda teria regularizado
a questão de seu enquadramento perante o IBAMA após a fase de habilitação do
Pregão, o que foi considerado irregular pelo Conselheiro Relator dos autos

5  Institui o Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais.
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junto ao TCE/RO, que somente considerou possível mitigar a falha e deixou de
imputar multa aos responsáveis em razão de,  naquele caso concreto, entre
outros motivos, a Empresa ter sido a única a participar do certame, além do
fato de que, tal como se extrai do Relatório de Análise da documentação
promovida pelo Corpo Técnico do Tribunal, os serviços objeto da contratação
pretendida  naqueles  autos  estariam  sendo  executados  a  título  precário
(contratação emergencial) a preço maior que o valor obtido no certame.

Notadamente,  tais  fatos  não  ocorrem  neste  certame,  não
encontrando portanto, motivos para atuar de modo divergente do Edital. Além
disso,  em que  pese aquela  situação  fática, que  afastou a  declaração de
nulidade do contrato e aplicação de multa aos envolvidos, o Conselheiro
Relator reconheceu a falha e determinou que o contrato decorrente daquele
Pregão não fosse prorrogado para além dos 12 meses iniciais, como se extrai
de trecho do Voto:  

(...)
55.  Isso  não  implica  dizer  que  concorde  com  a  permanência
prolongada  desta  contratação,  muito  pelo  contrário,  a  sua
vigência deve se limitar até a conclusão de novo procedimento
licitatório pela Administração, o qual deverá ser iniciado e
concluído dentro do período de vigência consignado no Contrato
n. 270-PGE/2015, ou seja, 12 (doze) meses, sem possibilidade de
prorrogação. Deve a Administração realizar os aperfeiçoamentos
necessários ao Edital. 

O Ministério  Público  de Contas,  ao apreciar  a questão  nos
autos que deram origem ao Acórdão citado, emitiu o Parecer n. 0139/2016-
GPGMPC,  no qual  exarou entendimento  de  que seria  ilegal a  aceitação de
CTF/APP  que  deixe  de  atender  ao  edital  e  às  normas  relativamente  ao
enquadramento da atividade, como se infere do trecho em destaque: 

Desse modo, tendo em vista que o edital previu no item 10.5.2,
dentre  os  documentos  exigidos  para  comprovar  a  qualificação
técnica, o “Certificado de Cadastro Técnico Federal (IBAMA) para
o objeto” na fase de habilitação, a documentação apresentada
naquela fase não foi compatível como o objeto licitado, haja
vista  que  não  contemplava  as  categorias  necessárias  para
atuação, segundo informou o Superintendente do IBAMA. 

Apesar  disso,  a  empresa  foi  considerada  apta  pela  SESAU  a
executar os serviços, segundo despacho do Engenheiro Químico
André Luiz Weiber Chaves (fl. 846), oportunidade em que apenas
ponderou  sobre  futura  necessidade  de  comprovação  do  tipo  de
tratamento  e  apresentação  de  documentos,  acaso  ocorresse  a
subcontratação dos serviços,  tendo a pregoeira considerado a
empresa habilitada (fls. 851), depois do exame da documentação
pela SESAU. 

Calha registrar que a comprovação da certificação a destempo,
realizada  posteriormente  à  fase  de  habilitação,  implica  em
descumprimento  às  regras  editalícias,  bem  como  representa
afronta  o  art.  43,  §  3°,  da  Lei  n.  8.666/93,  aplicável
subsidiariamente  às  licitações  processadas  sob  a  modalidade
pregão, haja vista que foi incluído novo documento nos autos
inexistente quando da homologação do certame em 01.10.15 (fl.
860). 
(...) 
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Desse modo, vê-se que a Administração, mesmo após manifestação
do  IBAMA  sobre  a  exigência,  ainda  assim,  manteve  o
posicionamento  quanto  à  regularidade  da  empresa,  sendo  que
deveria,  ao  constatar  o  não  preenchimento  do  requisito  de
qualificação técnica, anular o ato eivado de irregularidade.

Anoto que,  apesar  de a  Licitante ter  apresentado 2  (dois)
atestados de capacidade técnica, emitidos por esta Prefeitura do Município
de Porto Velho, os quais atestam que a mesma teria fornecido Massa Asfáltica
C.B.U.Q (objeto do certame) a extinta Secretaria Municipal de Obras e atual
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, tal fato não é o suficiente
para afastar à obrigatoriedade do atendimento à exigência contida em Edital,
o  que  poderia  caracterizar  infringência  aos  princípios  da  vinculação  ao
instrumento convocatório e da isonomia. 

Sobreleva  salientar,  que  o  princípio  da  vinculação  ao
instrumento convocatório obriga à Administração e ao licitante a observarem
as  regras  e  condições  previamente  estabelecidas  no  edital,  sob  pena  de
prática de ato passível de nulidade.  Assim tanto as Empresas Licitantes
estão obrigadas a cumprir com as exigências contidas no Edital, quanto esta
Pregoeira encontra-se obrigada a inabilitá-las no caso de descumprimento.
Nesse sentido, são os ensinamentos de Marçal Justen Filho, vejamos: 

“(...) O instrumento convocatório (seja edital, seja convite)
cristaliza a competência discricionária da Administração, que
se vincula a seus termos.  Conjugando a regra do art. 41 com
aquela do art. 4º [Lei nº 8.666/93], pode-se afirmar a estrita
vinculação da Administração ao edital, seja quanto a regras de
fundo quanto àquelas de procedimento. (...) O descumprimento a
qualquer  regra  do  edital  deverá  ser  reprimido,  inclusive
através dos instrumentos de controle interno da Administração
Pública. Nem mesmo o vício do edital justifica a pretensão de
ignorar  a  disciplina  por  ele  veiculada.  Se  a  Administração
reputar viciadas ou inadequadas as regras contidas no edital,
não lhe é facultado pura e simplesmente ignorá-las ou alterá-
las  (...)”(Justen  Filho,  Marçal;  Comentários  à  lei  de
licitações  e  contratos  administrativos;  8ª  ed.,  São  Paulo,
Dialética, comentários ao art. 41, pgs. 417/420).

 
Ademais, o enquadramento de atividade no CTF/APP, omitindo-a,

nos termos da IN 06/2013 e da IN 12/2018 (legislação correlata), sujeita a
Pessoa Jurídica à apuração de infração ambiental, conforme disposto na IN
12/2018:

2.3.2. Enquadramento positivo de atividade, com inscrição ativa
no CTF/APP e omissão de declaração do exercício de atividade 

2.3.2.1.  Quando houver omissão de declaração de atividades em
inscrição ativa no CTF/APP, a pessoa física ou jurídica está
sujeita à apuração de infração ambiental, conforme art. 70 da
Lei nº 9.605, de 1988, e art. 82 do Decreto nº 6.514, de 2008,
por  infração  contra  a  Administração  Ambiental:  apresentar
informação parcialmente omissa em sistema oficial de controle,
o  CTF/APP,  sem  prejuízo  da  sanção  prevista  no  art.  8º  da
Instrução Normativa Ibama nº 17, de 30 de dezembro de 2011. 

2.3.2.2. Para regularização, conforme Instrução Normativa Ibama
nº 6, de 2013, a pessoa física ou jurídica deverá consultar as
FTE deste Regulamento, declarando as atividades omitidas. 
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2.3.2.3.  A  pessoa  física  ou  jurídica  que  tiver  exercido  a
atividade  omitida  de  forma  eventual,  deverá:  declarar  a
atividade e respectivas datas de início e de término; e quando
for o caso, entregar o RAPP. 

 
Assim, pelas mesmas razões que motivaram a inabilitação da

Empresa BTEC CONSTRUÇÕES Ltda., após julgamento de recursos administrativos
interpostos contra o ato que a Declarou Vencedora para este Lote, resta
evidenciado, conforme motivado acima, que a  Empresa URBENER URBANIZAÇÃO E
ENERGIA S/A  deve ser inabilitada, por descumprimento ao disposto no  item
10.11.3.  do  Edital,  que  trata  da  “Comprovação  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 Instrução
Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, com suas alterações, e legislação
correlata.”

Por fim, faço constar que causou surpresa a Empresa  URBENER
desatender  a  mencionada  exigência  editalícia,  uma  vez  que  a  mesma,
acompanhando  a  fundamentação  de  outra  Empresa,  também  interpôs  recurso
administrativo contra a habilitação da Empresa BTEC, alegando, entre outros
motivos, que a mesma não possuiria o licenciamento para usina de produção de
asfalto, conforme exigido no item 4.26 do Edital (fazendo menção ao Anexo II
do Edital). Desta forma, não há como alegar desconhecimento ou discordância
com a exigência. Causando estranheza maior o fato, pois a mesma deveria
saber que, no caso de ser provido aquele recurso, por força do princípio da
isonomia, ela também seria inabilitada neste certame. 

3. DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, em conclusão à análise da documentação de
habilitação da Empresa URBENER URBANIZAÇÃO E ENERGIA S/A, com fundamento nos
princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial os da legalidade,
vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, decido inabilitá-la,
por descumprimento ao disposto no item 10.11.3 do Edital de Licitação, uma
vez que seu Certificado de Regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades  Potencialmente  Poluidoras  não  abrange  a  atividade  objeto  do
certame, não estando, portanto, em conformidade com a Instrução Normativa
IBAMA n° 06, de 15/03/2013, com suas alterações, e legislação correlata.

Como  consequência  desta  Decisão,  conforme  item  10.13.5  do
Edital, informo que será convocada a próxima licitante para o lote, visando
a continuidade do certame, até a sua regular conclusão. 

Porto Velho, 07 de Junho de 2019.

TATIANE MARIANO
Pregoeira - SML

6  4.2. Comprovação 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 Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013,
com suas alterações, e legislação correlata. 4.2.1. Não sendo fabricante do material, no caso de ser
apenas fornecedora, a licitante deverá apresentar o Certificado de Regularidade da Fabricante. 4.2.2.
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.
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