
                    
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo: 18.02408/2017
Pregão Eletrônico n. 040/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das
ações propostas no Projeto de Trabalho Social – PTS, incluindo
organização de eventos (oficinas, reuniões, palestras) e suporte
logístico (produção de material gráfico e informativo), material
de consumo, material de distribuição gratuita e recursos humanos
(palestrante/monitor), visando atender o Programa Minha Casa Minha
Vida contemplando a APF 299.255-81 – Empreendimento – Cidade de
Todos  III,  para  prestar  serviços  à  Prefeitura  do  Município  de
Porto Velho através da Secretaria de Regularização Fundiária e
Habitação  - SEMUR.

RESPOSTA Á IMPUGNAÇÃO

Trata-se de impugnação interposta pela Empresa

LOC-MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no

CNPJ (MF) nº 01.905.016/0001-06, estabelecida na Rua João

Goulart, nº 2483, Bairro São Cristóvão – CEP: 76.804-050,

cidade de Porto Velho/RO, neste ato devidamente representada

por seu Sócio Administrador HENRIQUE DE HOLANDA CAVALCANTE,

RG: 100471754 IFP/RJ, CPF: 599.700.812-68, em desfavor do

Edital  de  Pregão  Eletrônico  n.  40/2018,  cujo  objeto

Contratação  de  empresa  especializada  para  execução  das  ações

propostas  no  Projeto  de  Trabalho  Social  –  PTS,  incluindo

organização de eventos (oficinas, reuniões, palestras) e suporte

logístico (produção de material gráfico e informativo), material

de consumo, material de distribuição gratuita e recursos humanos

(palestrante/monitor), visando atender o Programa Minha Casa Minha

Vida contemplando a APF 299.255-81 – Empreendimento – Cidade de

Todos  III,  para  prestar  serviços  à  Prefeitura  do  Município  de

Porto Velho através da Secretaria de Regularização Fundiária e

Habitação  - SEMUR.
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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

11.0 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  .
(…)
10.3. 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 12.04.2018, no horário

de expediente desta Superintendência (fls.328 a 343). 

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 reprisar

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
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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

- ALEGAÇÃO DA EMPRESA: 

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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I-DOS FATOS 

Em  conformidade  com  o  Edital  acima  epigrafado

foi  aberta  autorização  para  instauração  de  procedimento

licitatório  com  vistas  a  selecionar  a  proposta  mais

vantajosa  para  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA

EXECUÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS NO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL-

PTS, incluindo organização de eventos (oficinas, reuniões,

palestras e suporte logístico),produção de material gráfico

e informativo, material de consumo, material de distribuição

gratuita e recursos humanos (palestrante/monitor), visando

atender o Programa Minha Casa Minha Vida, contemplando a APF

299.255-81  –  Empreendimento  –  Cidade  de  Todos  III,  para

prestar serviços a Prefeitura do Município de Porto Velho,

através da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e

Habitação – SEMUR, na modalidade de  Pregão Eletrônico tipo

MENOR PREÇO POR LOTE. 

Todavia, equivocou-se a Administração Pública ao

elaborar  tal  ato  administrativo,  vez  que  restringiu  a

competitividade ao acoplar os itens de locação de cabines

sanitárias com outras atividades, que necessitam de licença

sanitária  para  operação,  deixando  ainda  de  exigir  a

documentação  obrigatória  para  prestação  desse  tipo  de

serviço (locação banheiros químicos), conforme previsão do

art. 30, inciso IV da LLC, conforme lei especial. 

1.2- DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM NA NECESSIDADE DE

APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO 

1.2.1 – DA IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO EM LOTE

ÚNICO ITENS DE NATUREZAS DISTINTAS, ESPECIFICAMENTE LOCAÇÃO

DE  BANHEIROS  QUÍMICOS  QUE  NECESSITAM  DE  LICENCIAMENTO
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AMBIENTAL PARA OPERAÇÃO – GRAVE RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE.

Nota-se no Anexo I do Edital as especificações e

quantitativos  dos  objetos  dispostos  no  mesmo  lote,

contemplando também a locação de banheiros químicos. 

Para  a  locação  de  banheiros  químicos,  itens

1.1.9  e  item  1.1.10  do  lote  1.1  (considerando  que  no

cadastramento da proposta, o sistema disponibiliza apenas um

único  campo  para  a  inserção.  Ou  seja,  deverão  ser  dados

lances a fim de arrematar todos os 24 itens que fazem parte

do lote), é necessário que a empresa seja licenciada por

órgão  ambiental  competente,  sendo  licença  ambiental  tanto

para  operação  e  transporte,  como  do  local  onde  será

realizado o descarte dos resíduos, fornecidas pelos órgãos

de fiscalização do meio ambiente. 

No  caso  em  tela,  o  edital  também  veda  a

subcontratação.  Fatalmente,  se  permanecer  como  está,  será

descumprido,  já  que  as  empresas  que  operam  a  locação  de

banheiros  químicos  não  possuem  acervo  estrutural  para

participar  de  outros  itens,  bem  como  as  empresas  que  se

interessam  pelos  outros  itens  não  poderão  executar  os

serviços de locação de banheiros químicos pela ausência de

licenciamento ambiental. 

Para  que  uma  empresa  possa  operar  banheiros

químicos  de  forma  legal,  conforme  legislação  ambiental

vigente é necessário obter licenças ambientais emitida pelos

órgãos de fiscalização do meio ambiente (União, Estados e

Municípios), do qual fazem o acompanhamento e a inspeção

daqueles que operam com essa atividade poluidora. Os dejetos

despejados nas cabines sanitárias são retirados e destinados

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro: São Cristovão

Tel. CML  (69) 99236-6834
CEP: 804022 - Porto Velho/RO

Erineide
5



                    
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

a  uma  estação  de  tratamento  para  receber  esse  tipo  de

poluente, do qual é tratado e devolvido para natureza. 

Além  disso,  as  cabines  dos  banheiros  químicos

são  higienizadas  em  pista  de  lavagem  que  também  precisa

conter licença de operação do órgão fiscalizador. A empresa

também  necessita  ter  veículo  adaptado  para  o  transporte

desses resíduos poluentes (caminhões do tipo limpa fossa).

Assim, a empresa que atua com essa atividade precisa ter a

licença  de  operação  para:  locar,  transportar,  higienizar,

armazenar e tratar os agentes poluentes, bem como destinar

os  resíduos a  uma  estação  de  tratamento  devidamente

licenciada. 

Nesse  sentido,  com  todas  as  exigências  e

especificidades  que  a  empresa  que  exerce  a  atividade  de

locação  de  banheiro  químico  precisa  ter,  demonstra  que

acoplar esse item junto aos demais itens do Lote 1.1, 1.2,

1.3, 1.4 e 1.5 (apenas do Edital, pois no sistema há somente

um  único  lote),  faz  com  que  a  competitividade  fique

restrita, já que empresas que atuam somente nesse ramo ficam

impossibilitadas de participar,  ou, vice e versa, já que

empresas que não atuam na locação de banheiros químicos e

façam  outras    atividades  contempladas  nos  lotes,  ficam

impossibilitadas de também fazê-lo, pois o edital de Pregão

Eletrônico veda a subcontratação, seja ela total ou parcial.

O  custo  da  empresa  que  atua  legalmente  com

banheiros  químicos  é  demasiadamente  distinto  ao  custo  de

locação  de  qualquer  outro  produto,  já  que  existe  a

necessidade de licenças e o controle que se precisa ter com

esse tipo de equipamento e faz com que a atividade seja

onerosa, necessitando de pessoal especializado, equipamentos
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especiais,  produtos  químicos  entre  outros  que  se  façam

necessários para a perfeita operacionalização dos banheiros

químicos. 

Assim,  não  é  possível  manter  os  banheiros

químicos  no  mesmo  lote  juntamente  com  os  outros  itens

presente no edital, já que o mesmo contempla diversos outros

itens  que  nada  se  assemelham  com  essa  atividade  tão

específica. 

Além  do  mais,  o  edital  veda  a  subcontratação

parcial  ou  total,  impossibilitando  que  a  empresa  que

arremate o Lote possa subcontratar parte dos serviços, se

for o caso. 

Diante  do  exposto,  as  empresas  licenciadas  e

especializadas  na  operação  de  banheiros  químicos  que

envolvem a permissividade e detenção de licença de operação

com o descarte correto dos resíduos poluentes à natureza

ficam impedidas de participação. 

O  Estado  de  Rondônia  se  torna  corresponsável

contratando  uma  empresa  que  não  atenda  aos  requisitos

mínimos  ambientais,  que  seja  a  licença  ambiental  para

prestar o serviço de locação de banheiros químicos. 

Desta  forma,  o  critério  de  julgamento  menor

preço por lote do presente edital merece reforma, incluindo-

se um lote ou itens exclusivos para a locação de banheiro

químico.  Outrossim,  fracionamento  do  lote  possibilitará  a

participação de diversas empresas especializadas, atraindo

propostas mais vantajosas à Administração pela ampliação da

disputa, o que acarretará na maior economicidade. 

1.2.2  –  DA  AUSÊNCIA  DA  EXIGÊNCIA  DA  LICENÇA  DE  OPERAÇÃO
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AMBIENTAL  PARA  OPERACIONALIZAR  BANHEIROS  QUÍMICOS  NA
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONFORME ART. 30, INC. IV LLC
(CASO LEI ESPECIAL). 

Nota-se no subitem 10.4 relativo à Qualificação

Técnica que o edital, deixou de exigir licenças de operação,

documento  indispensável  para  o  serviço  de  locação  de

banheiros químicos. 

Para operação e locação de banheiros químicos, é

necessário que a empresa seja licenciada por órgão ambiental

competente, sendo licença ambiental tanto para operação e

transporte, como do local onde será realizado o descarte dos

resíduos, fornecidas pelos órgãos de fiscalização do meio

ambiente. 

Além  disso,  as  cabines  dos  banheiros  químicos

são  higienizadas  em  pista  de  lavagem  que  também  precisa

conter licença de operação do órgão fiscalizador. A empresa

também  necessita  ter  veículo  adaptado  para  o  transporte

desses resíduos poluentes (caminhões do tipo limpa fossa).

Assim, a empresa que atua com essa atividade precisa ter a

licença  de  operação  para:  locar,  transportar,  higienizar,

armazenar e tratar os agentes poluentes, bem como destinar

os  resíduos  a  uma  estação  de  tratamento  devidamente

licenciada. 

Se o edital é regra e as cláusulas em seu corpo

fazem lei entre as partes, as empresas vencedoras deverão

obrigatoriamente deter de licenciamento ambiental sob pena

de cometer crime ambiental. 
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DOS PEDIDOS

Pelo  exposto,  requer-se  o  recebimento  e

acolhimento da impugnação ora apresentada, na forma dos §§

1° e 2°, do artigo 17 do Decreto 10.300/2006, para que: 

a)  Sejam  respondidos  os  questionamentos

apresentados no Item 03 da presente peça impugnatória; 

b)  O  fracionamento  dos  itens  do  Lote  1.1,

criando um lote para locação de banheiros químicos, já que

necessitam  de  licenciamento  ambiental  para  locação  e

descarte dos resíduos, por se tratar de objetos de natureza

distintas,  para  atender  o  que  dispõe  a  legislação  e

proporcionando  o  aumento  da  competitividade,  em  busca  da

proposta mais vantajosa; 

c)  A  divulgação  das  alterações,  pelo  mesmo

instrumento de publicação em que se deu o texto original,

após as modificações requeridas;

d)  A  competente  decisão  sobre  a  presente

impugnação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

Termos em que, pede e espera deferimento. 
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4 – ANÁLISE DA PREGOEIRA 

É  notória,  que  a  empresa  LOC-MAQ  LOCAÇÃO  DE

MÁQUINAS  E  EQUIPAMENTOS  LTDA,  se  equivocou  quanto  a

finalidade do objeto da licitação:

Objeto: Contratação
de empresa especializada para execução das
ações  propostas  no  Projeto  de  Trabalho
Social  –  PTS,  incluindo  organização  de
eventos  (oficinas,  reuniões,  palestras)  e
suporte  logístico  (produção  de  material
gráfico  e  informativo),  material  de
consumo, material de distribuição gratuita
e  recursos  humanos  (palestrante/monitor),
visando atender o Programa Minha Casa Minha
Vida  contemplando  a  APF  299.255-81  –
Empreendimento – Cidade de Todos III, para
prestar serviços à Prefeitura do Município
de  Porto  Velho  através  da  Secretaria  de
Regularização  Fundiária  e  Habitação   -
SEMUR.

E bem esclarecedor o Termo de Referência, no  Item 3.

ESPECIFICAÇÃO  DOS  SERVIÇOS, Subitem  3.1

Ações/Atividades do Projeto de Trabalho Social. 

3.1.1- Mobilização,  organização  e  fortalecimento

social:
➢ Reunião  Ampliada  para  orientações  pertinentes  ao

Programa Minha Casa Minha Vida.
➢ Reunião  Ampliada  para  Entrega  do  empreendimento  às

famílias beneficiárias.
➢ Reunião ampliada para avaliação do PTS

3.1.2 – Educação Ambiental e Patrimonial:
➢ Palestra  sobre  Educação  Ambiental,  Sanitária  e

Patrimonial do condominio.
➢ Palestra educativa e Informativa sobre Planejamento e

Gestão do Orçamento Familiar.
➢ Oficina de Técnicas dos Primeiros Socorros.
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➢ Oficina de Treinamento para Manuseio de extintores de

Incêndio.
➢ Oficina de técnicas de primeiros socorros

3.1.3-Desenvolvimento Socioeconômico:
➢ Apoio à capacitação Profissional de Geração de Trabalho

e Renda.

 Ficando assim bem claro que não se trata de uma

aquisição e sim de uma contratação de serviços, portanto o

anexo I-A do Edital Planilha de Detalhamentos Orçamentários

e Composição de Custo Unitário,  e tão somente para evitar

preços  artificialmente  elevado,  não  se  trata  de  lotes

individual,  considerando  que  a  empresa  contratada  será

responsável pela execução das tarefas logísticas inerente a

organização dos eventos; Portanto tudo que diz respeito a

Locação de Banheiro químico e os demais itens constante da

planilha e de total responsabilidade da empresa contratada. 

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, aprovado pelo Parecer

nº 102/SPACC/PGM/2018 fls. 257 a 261 dos autos, DECIDO POR

CONHECER  da  presente  impugnação  para,  NO  MÉRITO  JULGÁ-LA

IMPROCEDENTE.  Informamos ainda que não haverá alteração no

edital, inclusive permanecendo data e horário do certame já

estipulado. 

Porto Velho, 13 de abril de 2018. 

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS
Pregoeira/SML
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