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

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se de julgamento de impugnações interpostas contra o Edital
do  Pregão  Eletrônico  n.  134/2018/SML,  deflagrado  nos  autos  do  Processo
Administrativo  n.  02.00325/2017, que  tem  por  objeto  resumido o Registro  de
Preços  para  eventual  Aquisição  de  Massa  Asfáltica  Tipo  C.B.U.Q  (Concreto
Usinado  a  Quente),  conforme  especificações  técnicas,  unidades  e  quantidades
definidas no Edital e seus Anexos. As Empresas que opuseram impugnações ao ato
convocatório foram: 

a) YEM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI,  Pessoa Jurídica de Direito
Privado inscrita no CNPJ sob n. 17.811.701/0001-03, com Sede na Rua Belo
Horizonte,  n.  09,  Sala  911,  Edifício  Place  Business  Center,  Bairro
Adrianópolis, Manaus–AM, fls. 486 a 499, encaminhada ao e-mail informado no
Edital em 16.11.2018;

b) GRADUAL ENGENHEIRIA E CONSULTORIA Ltda, Pessoa Jurídica de Direito Privado
inscrita no CNPJ sob n. 11.388.737/0001-40, cuja Matriz está sediada na Rua
da Saudade, n. 330, Bairro Tiradentes, Campo Grande – MS, e filial na Rua
José Bonifácio, n. 663, Bairro Caiari, Porto Velho/RO, fls. 507 a 511,
encaminhada ao e-mail informado no Edital em 19.11.2018;

c) JZB CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado inscrita
no CNPJ sob n. 19.606.941/0001-00, sediada na Rua da Atlanta, n. 2112, Sala
01, Bairro Três Marias, Conjunto Jamari, Porto Velho/RO, fls.517 a 519,
encaminhada ao e-mail informado no Edital em 20.11.2018;

d) ASFALPAV – ASFALTO REPARADOR, Pessoa Jurídica de Direito Privado inscrita
no CNPJ sob n. 74.894.601/0001-21, sediada na Rua Jaú, n. 188, Bairro
Cristo Redentor, Porto Alegre – RS, fls. 521 a 524, encaminhada ao e-mail
informado no Edital em 20.11.2018;

e) MTSS  REPRESENTAÇÕES  BRASIL  EIRELI, Pessoa  Jurídica  de  Direito  Privado
inscrita  no  CNPJ  sob  n.  13.669.118/0001-59,  com  Sede  à  Avenida  São
Sebastião, n. 3161, Cuiabá- MT, fls. 526 a 531, encaminhada ao e-mail
informado no Edital em 20.11.2018;

f) URBENER URBANIZAÇÃO E ENEERGIA S/A,  Pessoa Jurídica de Direito Privado
inscrita no CNPJ sob n. 05.899.864/0001-00, sediada na Rua Adib Auda, n.
35, Conj. 402, Jardim Lambreta, São Paulo –SP, fls. 533 a 567, encaminhada
ao e-mail informado no Edital em 21.11.2018;

1.  DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE  

O  Edital  de  Licitação,  coadunando  com  a  legislação  regente,
tratou  do  tema  das  impugnações  contra  suas  disposições  no  item  11,  cujos
trechos que interessam à matéria transcrevo:

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da
sessão  pública,  qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  poderá  propor
impugnação  em  face  do  instrumento  convocatório,  por  meio  eletrônico,
mediante envio de 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
decorrentes;

A tempestividade das impugnações ora analisadas restou observada,
porquanto  a  abertura  da licitação estava inicialmente  designada  para  o dia
23.11.2018, motivo pelo qual as mesmas devem ser CONHECIDAS e JULGADAS. 
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2 – DA ANÁLISE DE MÉRITO E DECISÃO:

Em razão do número de impugnações ora respondidas, visando melhor
compreensão  às  respostas,  em  vista  de  ter  sido  promovida  a  publicidade  da
integralidade das peças impugnatórias no link relativo a este Pregão no Portal
da Prefeitura de Porto Velho, decido proceder resposta a cada uma das Empresas
Impugnadas  nesta  mesma  oportunidade  (Resumo  das  alegações,  Manifestação  da
SEMISB e Decisão da Pregoeira). 

Antes  de  adentrar  ao  mérito,  cumpre  esclarecer  que  os  pontos
objurgados em sede de impugnação recaíram sobre aspectos técnicos inerentes ao
objeto  licitado,  os  quais  foram  definidos  pela  Secretaria  Municipal  de
Infraestrutura  e  Serviços  Básicos,  a  SEMISB,  motivo  pelo  qual  promovi
encaminhamento de todas as peças impugnatórias para conhecimento e manifestação
da aludida Secretaria Municipal, como faz prova os Ofícios n. 1040/GAB/SML, de
19.11.2018, 1042/GAB/SML e 1045/GAB/SML, ambos de 20.11.2018 e 1047/GAB/SML, de
22.11.2018,  todos  autuados  nas  fls.  564  a  567  do  processo  administrativo
respectivo.  A  SEMISB  manifestou-se  quanto  aos  pontos  objurgados,  conforme
Resposta juntada nas fls. 586 a 597. 

Consigno que esta Superintendência Municipal de Licitações (SML)1,
possui competências originárias relacionadas à operacionalização dos certames
licitatórios, não detendo, portanto, competências atinentes à análise da meto-
dologia e demais aspectos referentes à fase de planejamento da contratação,
atos estes emanados de outras pastas da Administração, as quais presume-se, de-
têm o conhecimento necessário à delimitação do objeto licitado.

Delimita-se, portanto, o presente julgamento à análise dos fatos
suscitados, frente à manifestação da área técnica requisitante dos materiais e
à luz da legislação aplicável à matéria. 

Face ao exposto, procedidos os esclarecimentos iniciais, passamos
à análise de mérito e Decisão, como segue: 

2.1 YEM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI (ASFALTARE)

a) RESUMO DAS ALEGAÇÕES: 

Em sua impugnação, a Empresa afirma ser ilegal o subitem 10.11.3,
que trata da exigência de 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,  pelos  motivos
consignados em sua peça impugnatória, disponibilizada nos links relativos a
este Pregão no Sistema Licitações-e e no Portal da Prefeitura de Porto Velho.
Requereu a exclusão do citado subitem e a Republicação do Edital de Licitação,
com devolução dos prazos inicialmente determinados.

b) MANIFESTAÇÃO DA SEMISB: 

Visando  realizar  contratação  de  empresa  que  cumpra  com  suas
obrigações contratuais e demonstre a qualidade dos produtos a serem fornecidos,
visando fomentar maior competitividade entre os Licitantes e nos limites da
legalidade,  DEFERIMOS  o  pedido  da  empresa  IMPUGNANTE,  com  a  consequente
exclusão do item 10.11.3. do instrumento convocatório.

1 A Superintendência Municipal de Licitações foi criada pela Lei Complementar Municipal
n. 648/2017 e Regulamentada pela Lei Complementar n. 654/2017, que  “Dispõe sobre a
regulamentação e a estrutura básica da Superintendência Municipal de Licitações – SML
e dá outras providências.
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c) DECISÃO DA PREGOEIRA: 

Acerca  dos  argumentos  expendidos  pela  Impugnante,  há  que  se
reconhecer sua procedência conforme manifestação da SEMISB, já que compete ao
Órgão  Requisitante,  com  conhecimento  técnico,  empírico  e  mercadológico  do
objeto, definir os critérios técnicos de habilitação, limitados, entretanto, à
previsão de legislação que a autorize. 

Outrossim,  inescusável  que  a  exigência  contida  no  subitem
10.11.3,  tal  como  se  encontra,  diz  respeito  exclusivamente  à  norma  que  se
aplica às Distribuidoras de Asfalto e Refinaria de Petróleo, o que não é objeto
deste certame. Nesse sentido, mister ressaltar que as exigências relativas à
qualificação  técnica  devem  limitar-se  ao  disposto  no  art.  30  da  Lei  n.
8.666/93, cujo caput e incisos transcrevo abaixo:
 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível  em  características,  quantidades  e  prazos  com  o  objeto  da
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação,
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos;

III - comprovação,  fornecida  pelo  órgão  licitante,  de  que  recebeu  os
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação;

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando
for o caso.

No caso concreto, não se verifica, portanto, amparo legal para
que seja exigido, para fins de habilitação neste certame, que as licitantes
apresentem  Documentos  de  Autorização  do  fabricante  ou  Distribuidor  de
determinado insumo que componha seu produto, exceto se houvesse previsão legal
para tanto, o que não se verificou das informações colacionadas aos autos. 

Pelo  exposto,  julgo  PROCEDENTE  a  impugnação  da  Empresa YEM
SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI (ASFALTARE) no sentido de excluir o item
10.11.3 do Edital, por não ser aplicável ao objeto licitado e por falta de
amparo legal para que se promova a exigência.

2.2. EMPRESA GRADUAL ENGENHARIA E CONSULTORIA Ltda:

a) RESUMO DAS ALEGAÇÕES: 

Em  síntese,  a  impugnante  aduz  que,  após  analisar  o  Termo  de
Referência,  Anexo  II  do  Edital  de  Licitação,  deduziu  ilegais  disposições
relativas às Obrigações da Contratada, em especial quanto ao subitem 7.13.1,
que  trata  da  determinação  de  que  os  materiais  utilizados  na  fabricação  do
Concreto  Asfáltico  (insumos)  sejam  examinados  em  Laboratório  obedecendo  a
metodologia indicada pelo DNIT. 

Alega  ainda  que  o  produto  especificado  no  Edital  não  possui
referências técnicas usuais no mercado local e que o produto restringiria a
participação de Licitantes no certame.
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Requereu  entre  outras  coisas,  a  modificação  do  Termo  de
Referência, uma vez que entendeu que o mesmo apresenta parâmetros de caráter
inconsistente e inaplicável ao mercado da construção de vias; o aumento da
variação do Teor de betume para pelo menos 6% (de 4,6 a 6%) e a densidade
aparente  para  2,50g/cm³  g/cm³(de  1,80  a  2,5);  sustenta  a  qualidade  e  a
necessidade  de  ser  solicitado  o  Ensaio  de  Marshall  para  os  produtos  ora
licitados; a Republicação do Edital com a devolução dos prazos;

b) MANIFESTAÇÃO DA SEMISB:

A Administração, ao deflagrar uma licitação visa sempre realizar
uma  contratação  que  supra  necessidades  da  secretaria  requisitante.  Buscando
sempre uma empresa que cumpra  com suas obrigações contratuais, ambientais e
acima de tudo, entregue um produto de qualidade dentro das normas exigidas.

Frisa-se que as exigências editalícias estão de acordo às normas
legais, em especial a Norma DNIT 031/2006 – ES, faixa C, conforme demonstrado
no quadro abaixo:

Os valores dos parâmetros de dosagem apresentados são relativos
às médias de cada grupo do teor do betume. A figura ilustrativa acima demonstra
de forma clara o teor do betume na Faixa C, ou seja, entre 4,5% a 9,0%, e não
4,6% a 5,0% como alega a Impugnante. 

Ressalte-se  que  os  critérios  convencionais  volumétricos
correspondem  necessariamente  ao  melhor  teor  para  todos  os  aspectos  do
comportamento de uma mistura asfáltica.

Para o fato de que nesta especificação recente o parâmetro de
resistência à tração (RT) já faz parte das exigências a serem atendidas na
dosagem e sua densidade, visto que foi definido um valor mínimo para este
parâmetro e ainda associado à presença do parâmetro estabilidade. 

Com a disseminação dos métodos mecanísticos de dimensionamento,
recomenda-se  que  numa  dosagem  racional  a  mistura  seja  projetada  para  um
determinado nível de resistência à tração (RT) e de módulo de resiliência (MR),
de maneira que os conjuntos de tensões nas camadas que compõem a estrutura do
pavimento não venham a diminuir a vida útil do pavimento. 

Diante do exposto,  INDEFERIMOS o pedido da empresa IMPUGNANTE,
uma vez que as descrições relativas à composição do concreto asfáltico devem
satisfazer aos requisitos do quadro acima com as respectivas tolerâncias no que
diz  respeito  à  granulometria  e  aos  percentuais  dos  ligantes  asfálticas
determinados pelo projeto da mistura.
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c) MANIFESTAÇÃO DA PREGOEIRA

Em virtude do aspecto impugnado, que possui caráter eminentemente
técnico, é pertinente que o presente julgamento tenha fundamento na Decisão da
Secretária  Requisitante  dos  serviços,  em  especial  pela  ausência  de
fundamentação  aos  argumentos  expendidos  pela  impugnante  que,  muito  embora
alegue que as especificações adotadas no Termo de Referência não sejam usuais
no mercado para o C.B.U.Q, deixou de apontar qual seria, então, a fundamentação
de suas alegações (Normas Usuais). 

Ademais, da leitura do Termo de Referência elaborado pela SEMISB,
resta evidenciada que suas exigências encontram amparo em normas emanadas no
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DNIT, em especial na
Norma DNIT 031/20062 – ES (CAP-50/70) FAIXA “C” (para o Lote 01) e Norma DNIT
034/20053 – ES (CAP-50/70) FAIXA “C” (para o Lote 02). 

Face  ao  acima  exposto,  em  razão  da  especificidade  técnica  da
matéria, atuando nos limites das atribuições desta Pregoeira, com fundamento na
decisão exarada pela Secretaria requisitante, órgão técnico responsável pela
especificação  técnica  dos  produtos  licitados  e  seus  quantitativos,  julgo
improcedente  a  impugnação  formulada  pela  EMPRESA  GRADUAL  ENGENHARIA  E
CONSULTORIA Ltda.

2.3. JZB CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP

a) RESUMO DAS ALEGAÇÕES: 

Em  síntese,  a  impugnante  informa  a  necessidade  de  reforma  do
Edital de Licitação para fazer constar a exigência de comprovação de Registro
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, salientando também que
a  Câmara  Especializada  de  Engenharia  Civil  daquele  Órgão  informou  que  as
empresas  que  produzem  e,  por  conseguinte,  comercializam  o  produto  concreto
betuminoso  usinado  a  quente  (C.B.U.Q),  de  forma  obrigatória,  necessitam  de
registro junto ao CREA, bem como, de Responsável Técnico. Por este motivo,
requer a alteração do Edital para fazer constar a exigência de Registro no CREA
para fins de qualificação técnica das licitantes.

b) DA MANIFESTAÇÃO DA SEMISB

O  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  é  o  órgão
responsável  por  fiscalizar  e  regulamentar  atividades  profissionais  da
Engenharia,  Agronomia  e  suas  ramificações.  Cabe  Destacar  que  o  CREA  é  um
conselho profissional, e o cadastro de empresa junto ao mesmo deve limitar-se
ao disposto no artigo 59 da Lei nº 5.194, de 24 de Dezembro de 1966 – CONFEA,
que dispõe:

2
NORMA DNIT 031/2006 – ES, documento que define a sistemática a ser empregada na execução de camada do
pavimento flexível de estradas de rodagem, pela confecção de mistura asfáltica a quente em usina apropriada
utilizando  ligante  asfáltico,  agregados  e  material  de  enchimento  (filer).  Estabelece  os  requisitos
concernentes aos materiais, equipamentos, execução e controle de qualidade dos materiais empregados, além das
condições  de  conformidade  e  não-conformidade  e  de  medição  dos  serviços.  Disponível  em
http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/normas/especificacao-de-servicos-es/dnit031_2006_es.pdf

3
NORMA DNIT 034/2005 – ES, documento define a sistemática a ser empregada na execução de camada do pavimento
por meio da confecção de mistura asfáltica reciclada a quente no local utilizando cimento asfáltico, material
de  revestimento  asfáltico  removido  de  pavimento  existente,  agregados  minerais  e  material  de  enchimento
(filler) e agente de reciclagem. Estabelece os requisitos concernentes a material, equipamento, execução e
controle de qualidade dos materiais empregados, além de conformidade, não conformidade e medição dos serviços.
Disponível em http://www1.dnit.gov.br/arquivos_internet/ipr/ipr_new/normas/DNIT034_2005_ES.pdf. 
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Do registro de firmas e entidades 

Art. 59 - As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e
empresas em geral, que se organizem  para  executar  obras  ou serviços
relacionados na forma estabelecida nesta Lei, só poderão iniciar suas
atividades  depois  de  promoverem  o  competente  registro  nos  Conselhos
Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico.

A inclusão de cláusulas prevendo a exigência de que as empresas
licitantes estejam inscritas no CREA não deve prosperar, uma vez que frustra o
caráter competitivo do procedimento licitatório, por se tratar de qualificação
impertinente  ou  irrelevante  para  o  fornecimento  do  objeto  específico  do
contrato  pretendido.  Diante  do  exposto,  INDEFERIMOS  o  pedido  da  empresa
IMPUGNANTE,  uma  vez  que  acreditamos  que  tal  exigência  frustraria  a
competitividade do certame.

c) MANIFESTAÇÃO DA PREGOEIRA

No  caso,  a  impugnante  alega  que  houve  julgamento  por  Câmara
Especializada do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no sentido de que
se dever exigir o Registro junto àquele Conselho, para empresas produtoras e,
consequentemente comerciantes do produto, seja ele em sacos ou em caminhões,
contudo, deixou de encaminhar anexa à sua impugnação a citada Decisão da Câmara
Especializada ou informar qual o CREA a emitiu para fins de verificação por
esta Pregoeira. 

Além  disso,  o  objeto  licitado  é  específico  e  técnico  e,  ao
analisar os pontos impugnados, a SEMISB informou que os mesmos não procedem e
mais, que seu deferimento acarretaria em restrição indevida à competitividade
do certame. 

Não se olvida que, de acordo com o art. 30 da Lei n. 8.666/93,
seja lícito à Administração que, quando e somente se houver previsão legal
neste  sentido,  faça  constar  em  seus  Editais  de  Licitação  exigências
relacionadas à comprovação de Registro da Empresa e seu Responsável Técnico em
Conselhos de Classes. No entanto, cumpre rememorar que, de acordo com o § 4º do
art.  30  da  Lei  n.  8.666/93,  nas  licitações  para  fornecimento  de  bens,  a
comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.

Desta  forma,  em  vista  de  não  ter  sido  apontada  a  legislação
contrariada, tratando-se de licitação para fornecimento de bens, fundamentada
na Decisão SEMISB, Órgão responsável pela definição do objeto e ainda, com
substrato no §4º do art. 30 da Lei n. 8.666/93, julgo improcedente a impugnação
formulada pela EMPRESA GRADUAL ENGENHARIA E CONSULTORIA Ltda.

2.4. ASFALPAV – ASFALTO REPARADOR

a) RESUMO DAS ALEGAÇÕES:

Segundo  a  impugnante,  a  comprovação  da  qualidade  do  material
licitado somente seria possível mediante exigência no instrumento convocatório
de Laudo Técnico emitidos por laboratórios certificados pelo INMETRO. 

Cita  jurisprudência  e  dispositivos  legais  e  normativos  que
entende  aplicáveis  à  matéria.  Requer  por  fim  a  alteração  do  Edital  para
inclusão  de  exigência  de Ensaio de massa  asfáltica  emitido  por laboratório
certificado  pelo  INMETRO  e,  no  caso  de  não  ser  acatada  a  impugnação,  a
submissão de seus termos à Autoridade Competente para cumprir os termos da Lei
n. 8.666/93.
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b) DA MANIFESTAÇÃO DA SEMISB

A administração visando realizar a contratação de uma empresa que
cumpra com suas obrigações contratuais e demonstre a qualidade dos produtos
ofertados, incluiu a exigência dos ensaios para atestar a qualidade do produto,
conforme expressamente previsto no item 7.13. do edital, que transcrevemos: 

7.13. A Contratada deverá entregar a massa asfáltica usinada a quente –
CBUQ dentro das especificações do DNIT 031/2006-ES e DNIT 034/2005 - ES
contidas neste instrumento, Cimento asfáltico será empregado a seguinte
proporção – CAP-50/70 e utilizado a faixa “C”, inclusive apresentando os
devidos ensaios de laboratório comprovando a qualidade do material, com
isso deve ser realizado um mínimo de 02 (dois) ensaios mensais e/ou a
cada  400  toneladas  do  produto  entregue,  a  contratante  poderá  também
solicitar ensaios a qualquer momento, para atestar a qualidade da massa
asfáltica; (grifei) 

Diante do exposto, INDEFERIMOS o pedido da empresa IMPUGNANTE,
uma vez que acreditamos que os ensaios de laboratório que comprovam a qualidade
do material fornecido tem a mesma credibilidade do INMETRO.

c) DA MANIFESTAÇÃO DA PREGOEIRA: 

Considerando a especificidade técnica do objeto e as atribuições
desta Pregoeira, analisando os termos impugnados em estrita consonância com a
manifestação da Secretaria Requisitante, que entendeu suficiente para analisar
a qualidade do material licitado as exigências contidas no subitem 7.13 citado
acima. Considerando que constam do Termo de Referência disposições que visam
garantir a qualidade do material ofertado, inclusive com a exigência de testes
e laudos periódicos elaborados em consonância com as normas do DNIT (subitem
7.13.1),  julgo  improcedente  a  impugnação  formulada  pela  EMPRESA  ASFALPAV  –
ASFALTO REPARADOR.

2.5. MTSS REPRESENTAÇÕES BRASIL EIRELI

a) RESUMO DAS ALEGAÇÕES:

A  MTSS  REPRESENTAÇÕES informa  que  após  analisar  o  Edital  de
Licitação  deparou-se  com  exigências  no  subitem  10.11  que,  a  seu  entender,
restringiriam a participação no certame a empresas que possuam e comprovem,
previamente ao início do fornecimento dos materiais, a propriedade de usina, o
que  segundo  a  impugnante,  constitui-se  em  exigência  ilegal,  uma  vez  que
impediria a participação no certame de empresas que não possuam no momento do
certame a usina instalada. 

Por  este  motivo,  cita  legislação  e  vasta  jurisprudência  no
sentido de fundar seu pleito de que sejam excluídas as exigências dos subitens
10.11.3 (Registro junto à ANP do distribuidor dos produtos) e ainda, do subitem
10.11.4  (relativo  à  exigência  de  Licença  de  Operação  Ambiental).  Requer  a
exclusão aludidos itens, sugerindo que os mesmos sejam requeridos apenas da
Empresa Contratada e não como condição para qualificação técnica. 

b) MANIFESTAÇÃO DA SEMISB: 

A Administração, visando realizar a contratação de uma empresa
que cumpra com suas obrigações contratuais e demonstre a qualidade dos produtos
ofertados, visando maior competitividade entre os participantes do certame e,
nos limites estabelecidos pela legislação,  acata os argumentos da empresa e
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decide excluir do edital o item 10.11.3, conforme já informado na Resposta à
Empresa ASFALTARE.

No que pertine à Licença Ambiental de Operação – LAO exigida no
subitem 10.11.4, a mesma refere-se à licença com prazo de validade definido por
meio  da  qual  o  órgão  ambiental  estabelece  regras,  condições,  restrições  e
medidas de controle ambiental a serem seguidas pelas empresas que a ela se
submetem.  Desta  forma,  entre  as  principais  características  avaliadas  no
processo  podemos  ressaltar:  o  potencial  de  geração  de  líquidos  poluentes
(despejos e efluentes), resíduos sólidos, emissões atmosféricas, ruídos e o
potencial de riscos de explosões e de incêndios, dentre outros e, portanto, sua
apresentação é indispensável para realizar a contração da empresa fornecedora
do produto.

Diante  do  exposto,  DEFERIMOS  o  pedido  da  empresa  IMPUGNANTE,
decidindo pela exclusão da exigência contida no item 10.11.3, que deverá ser
suprimido do instrumento convocatório e ainda, pela alteração do item 10.11.4,
que  deverá  vigorar  com  a  seguinte  redação:  10.11.4.  A  licitante  deverá
apresentar  Licença  Ambiental  de  Operação  –  LAO,  no  ato  da  assinatura  do
contrato expedida pelo órgão competente com validade e mantida valida por todo
o período contratual.”

c) DA MANIFESTAÇÃO DA PREGOEIRA

Os  argumentos  expendidos  pela  impugnante  também  recaem  sobre
aspectos relativos à qualificação técnica que, repise-se, é oriunda do Termo de
Referência, elaborado com base em informações da Secretaria requisitante dos
Serviços. 

No caso, as jurisprudências colacionadas pela impugnante trazem à
baila Decisões exaradas pelo Tribunal de Contas da União, que seguem no sentido
de serem restritivas as exigências habilitatórias que requeiram de Licitantes
comprovação  de  proprietária  de  usina  de  asfalto  antes  da  assinatura  do
contrato. Nesse mesmo sentido, segue excerto do  ACÓRDÃO Nº 2150/2008 - TCU –
PLENÁRIO,  que tratou de forma bem clara da matéria ao determinar à SETRA/PE
que: 

9.7.7. abstenha-se de inserir em seus instrumentos convocatórios termos
de compromisso de fornecimento de CBUQ firmado pela licitante com a usina
fornecedora, acompanhada da respectiva licença de operação, na falta de
usina própria, por ser contrária à Lei 8.666/93, em seu art. 3º, § 1º,
inciso I e art. 30, § 6º;

A Lei n. 8.666/93 veda a previsão editalícia de  exigências de
tenham por objetivo a comprovação de propriedade e de localização prévia à
contratação, na forma do §6º do art. 30, in verbis: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
(…) 
§ 6o  As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máqui-
nas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenci-
ais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante
a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua dispo-
nibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e
de localização prévia.

Pelo exposto, convergindo com a manifestação técnica e com fulcro
no §6º do art. 30 da Lei n. 8.666/93, julgo procedente a impugnação formulada
pela MTSS REPRESENTAÇÕES BRASIL EIRELI e, fundamentada no quanto exposto na
manifestação  da  SEMISB,  informo  que  serão  adotadas  as  providências  para
exclusão do subitem 10.11.3 e de mesmo modo, será alterado o subitem 10.11.4,
para fazer constar que a obrigação de apresentação de Licença de Operação de
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Ambiental somente no ato da assinatura do contrato e não mais para fins de
qualificação técnica. 

2.6. URBENER URBANIZAÇÃO E ENERGIA S/A 

a) RESUMO DAS ALEGAÇÕES:

A irresignação da impugnante recai sobre três pontos distintos, a
saber:

I. Inadequação  do  Objeto: A  Licitante  não  foi  clara  acerca  do  que
pretende com as colocações quanto à aventada inadequação do objeto, podendo
subsumir-se que a sua insurgência trate de eventual divergência no subitem
1.1 do Edital e a descrição dos produtos no Anexo I. Demonstra também
insatisfação com o teor do subitem 5.1.3 do Edital, onde foi orientado aos
licitantes o campo próprio do Sistema para fins de inserção de sua proposta
(Descrição Detalhada do Objeto);

II. Excesso  de  exigência  de  Atestados  de  Qualificação  Técnica: Noutro
ponto, segue a impugnante alegando o excesso de exigência de Atestados de
Qualificação  Técnica,  uma  vez  que  entende  não  ter  havido  motivação
suficiente  para  tanto.  Aduz  que  não  resta  claro  se  tais  exigências
recairiam  sobre  produtos  ou  distribuidores  dos  materiais.  Afirma  ser
incompatível a exigência de Registro junto à ANP para o objeto licitado;

 
III. Acerca  dos  quantitativos  autorizados  para  Adesão  à  Ata  decorrente
deste Pregão: Ataca os subitens 12.4.3 e 12.4.4., que tratam da adesão à
Ata de Registro de Preços decorrente deste Pregão, uma vez que, segundo
suas razões, não limitaria o quantitativo total a ser aderido por Órgãos
não participantes do certame, o que teria afrontado os Pareceres Prévios n.
059/2010 e 07/2014, ambos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. 

Por  fim,  requereu  declaração  de  nulidade  do  Edital  pela
Administração e citou partes do Edital e seus Anexos como motivação (subitens
1.1, 5.1.3, Anexo I do Edital, subitem 1.1 do Termo de Referência; subitem
10.11.1 a 10.11.5).

b) MANIFESTAÇÃO DA SEMISB:

Em resumo, a empresa URBENER URBANIZAÇÃO E ENERGIA S/A questiona
os seguintes pontos: 1. A questão que o objeto da licitação apresenta definição
inadequada, 2. Generalidade e excesso de exigência de atestado de qualificação
técnica desprovida de motivação ou justificativa, 3. Extrapolação ao limite de
adesões à ata (carona).

Quanto  ao  primeiro  apontamento,  a  respeito  da  definição  do
objeto, 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;
II  -  a  definição  do  objeto  deverá  ser  precisa,  suficiente  e  clara,
vedadas  especificações  que,  por  excessivas,  irrelevantes  ou
desnecessárias, limitem a competição;

Para melhor entendimento definimos o que é Objeto da Licitação: a
licitação  vai  ter  por  objeto  aquilo  sobre  o  que  a  Administração  deseja
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contratar.  Dispõe  da  lei  que  a  licitação  pode  ter  por  objetivos  serviços,
obras,  compras,  alimentações,  concessões,  permissões  e  locações  da
Administração Pública. 

A  definição  do  objeto  da  licitação  deve  ser  precisa,  é
indispensável ao bom andamento do certame. 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. Este procedimento assegura o Órgão licitador
de que adquirirá ou obtendo exatamente o objeto pretendido. Tais definições são
de importância fundamental para Pregoeiro que conduzirá o certame analisar e
julgar  as  propostas  recebidas  dos  participantes,  constatando  quais  delas
atendem ao que foi solicitado, que não é o caso do certame licitatório em
comento, onde apresenta os itens a serem licitados de forma clara, apresentando
inclusive sua nomenclatura do produto bruto e a forma de beneficiamento.

O segundo apontamento da impugnante se refere a “Generalidade e
excesso  de  exigência  de  atestado  de  qualificação  técnica  desprovida  de
motivação ou justificativa”, vejamos a base legal, Lei nº 10.520/02:

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos
interessados e observará as seguintes regras: 
[...] 
XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está
em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e
Municipais,  quando  for  o  caso,  com  a  comprovação  de  que  atende  às
exigências  do  edital  quanto  à  habilitação  jurídica  e  qualificações
técnica e econômico-financeira.

O  Atestado  de  Capacidade  Técnica  é  uma  declaração  emitida  em
papel timbrado pela empresa privada ou órgão público a quem a empresa que
fornecerá o produto e/ou prestou serviço, que comprova e atesta que sua empresa
forneceu produtos e/ou prestou serviços à mesma.

A  contratação  de  particulares,  por  parte  da  Administração
Pública,  é  sempre  uma  atividade  complexa,  pois,  em  regra,  enfrenta-se  uma
situação em que há interesses contrapostos entre a contratada e a contratante.
A primeira visa ao lucro, ao passo que a segunda almeja a boa execução do
objeto contratual. Em licitações do tipo menor preço, um importante desafio
impõe-se  perante  o  gestor:  conseguir  atrair  licitantes  qualificados  e  que
ofertem os valores mais baixos. 

A  qualificação  técnica  pode  ser  de  dois  tipos:  a  da  empresa
(técnico-operacional) e a dos profissionais (técnico-profissional). A doutrina
majoritária como a jurisprudência admitem a possibilidade de se estabelecerem
requisitos  para  avaliar  a  empresa  que  pretende  participar  do  certame
licitatório. Isto posto, a análise de cada qualificação técnica será feita em
tópicos específicos. 

A qualificação técnica da empresa, também chamada de capacidade
técnico-operacional, encontra previsão legal na primeira parte do inciso II do
art. 30 da Lei de Licitações. Assim, o edital pode prever a necessidade de
apresentação  de  atestados  para a comprovação de  aptidão  para  desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, 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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O  terceiro  apontamento  é  referente  à  alegada  extrapolação  ao
limite de adesões à ata (carona). Diante de tal realidade e considerando a
previsão do art. 22, XXVII, da CF, que confere à União a competência de editar
normas  gerais  sobre  licitações  e  contratos  administrativos,  é  necessária  a
realização  de  acurado  estudo  para  se  identificar,  a  partir  da  atual  lei
nacional que dispõe sobre o assunto (Lei nº 8.666/93), as normas de cunho
geral,  de  modo  que,  dessa  forma,  sejam  delimitados  os  espaços  normativos
passíveis de serem preenchidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, in
verbis: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...)

XXVII  -  normas  gerais  de  licitação  e  contratação,  em  todas  as
modalidades,  para  as  administrações  públicas  diretas,  autárquicas  e
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido
o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de
economia mista, nos termos do art. 173, § 1°.

Com efeito,  a  regulamentação das  condições de  participação no
certame  e  demais  nuances  relativas  ao  procedimento  licitatório  poderão
constituir objeto de normatização pelos Estados, Distrito Federal e Municípios,
desde que respeitadas às normas gerais fixadas por lei da União e os limites
traçados  quanto  ao  núcleo  essencial  dos  princípios  inerentes  à  atividade
licitatória. Os itens eferentes a adesão da ata estão limitados a legislação
vigente e aos Decretos nº 9.488 de 30.08.2018, que altera o Decreto nº 7.892,
de 23.01.2013. 

Diante  das  informações,  INDEFERIMOS  o  pedido  da  empresa
IMPUGNANTE,  não  cabendo  a  alegação  de  nulidade  do  edital  de  pregão,  cujas
exigências  visam  resguardar  a  administração  em  contratar  uma  empresa  que
apresente uma boa qualificação técnica e cumpra com as obrigações contratuais,
respeitando as questões ambientais.

c) DA DECISÃO DA PREGOEIRA:

Como  visto  acima,  a  SEMISB  também  compreendeu  terem  sido
objurgados  pela  Empresa  URBENER  URBANIZAÇÃO  E  ENERGIA  S/A,  três  pontos
distintos do Edital, manifestando-se quanto a cada um deles. 

I – DA INADEQUAÇÃO DO OBJETO

Pois  bem.  Acerca  do  primeiro  ponto  impugnado,  de  forma  muito
respeitosa, há que se reconhecer que não há clareza acerca do que efetivamente,
pretende a impugnante com os apontamentos em desfavor dos subitens 1.1, 5.1.3 e
o Anexo I do Edital.

Em  análise  ao  instrumento  convocatório  e  convergindo  com  a
manifestação  da  SEMISB,  entendo não haver necessidade  de  reparos  no Edital
quanto ao tema, porquanto o item 1.1. trata-se tão somente da descrição do
objeto de forma sucinta e clara, tal como previsto no inciso I do art. 40 da
Lei n. 8.666/93, aplicada ao caso de forma subsidiária conforme autoriza o
disposto no art. 9 da Lei n. 10.520/2002. 

No tocante ao subitem 5.1.3, quando lido no contexto estabelecido
no  instrumento  convocatório  (Item  5.1.  Do  envio  eletrônico  da  proposta),
denota-se que de forma clara que o mesmo apenas visa orientar aos licitantes
quanto  à  inserção  de  sua  proposta  no  Sistema  eletrônico  utilizado  para
operacionalizar o certame, o Licitações-e. 

A nosso sentir, não consta do texto do aludido subitem qualquer
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informação que mereça correção, frisando-se que a Prefeitura do Município de
Porto Velho adotou o Pregão Eletrônico há mais de doze anos e, por utilizar o
mesmo Sistema Informatizado desde então (Sistema Licitações-e, fornecido pelo
Banco do Brasil), tem feito a mesma previsão em seus Editais sem qualquer
embargo anterior, seja em sede de impugnação ou apontamento por parte de Órgãos
de Controle no sentido de declará-la inócua, ilegal ou abusiva. 

Igualmente, os aspectos a serem considerados para formulação de
sua proposta estão descritos no Termo de Referência (Anexo II), onde consta
delimitado que os produtos ofertados deverão atender à NORMA TÉCNICA 31/2006 –
ES (CAP-50/70), faixa C(para o lote 01) e Norma DNIT 034/2005 – ES (CAP-50/70),
faixa C (para o Lote 02), estando claros também os prazos e locais de entrega,
condições de pagamento, obrigações da Contratada, entre outros aspectos que
possibilitam o dimensionamento do custo para o fornecimento pretendido neste
Pregão. 

Saliento também que o Anexo I do Edital, tal como informado no
instrumento convocatório, poderá servir de modelo da Proposta escrita, a ser
encaminhada pela licitante arrematante, quando convocada na forma do subitem
8.3.2 do Edital, o que afasta a alegação rasa de que o Edital não dispõe de
informações mínimas para subsidiar a elaboração da Proposta pelas interessadas
em participar deste certame.

II – QUANTO A GENERALIDADE E EXCESSO DE ATESTADOS

Acerca  da  alegada  generalidade  de  exigência  de  “atestados  de
capacidade técnica”, a Secretaria Requisitante dos materiais explicitou o que
seriam atestados de capacidade técnica e rechaçou que tenham sido promovidos
sem amparo legal. 

Ocorre que, a despeito da confusão feita pela impugnante, é de se
reconhecer  que  sua  insurgência  incide  sobre  as  exigências  relativas  à
“qualificação  técnica”  e  não  necessariamente  aos  “atestados  de  capacidade
técnica”, haja vista que, faz menção a todos os subitens 10.11.1 a 10.11.5, ou
seja,  sobre  todos  os  dispositivos  referentes  às  exigências  de  qualificação
técnica dispostas no Edital.  

Assim,  a  despeito  de  não  terem  sido  atacados  pontualmente,
sopesando  o  exposto  pela  Impugnante  e  o  quanto  contido  na  manifestação  da
SEMISB,  entendo  por  bem,  analisar  ponto  a  ponto  as  exigências  editalícias
atacadas, como segue: 

Na hipótese da disposição contida no subitem  10.11.1, que trata
da  exigência  de  Atestados  de  Capacidade  Técnica  para  comprovação  de
fornecimento  de  materiais  compatíveis  com  o  objeto  deste  certame,  importa
registrar que tal exigência não merece reparo, porquanto está expressamente
autorizado no art. 30, §4º da Lei n. 8.666/93, que dispõe que, “nas licitações
para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será
feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado”.

O Subitem 10.11.3 (que trata de Registro na ANP) será excluído e
e  10.11.4 (que trata da exigência de Licença Ambiental de Operação – LAO)
passará  a  ser  exigido  no  ato  da  Contratação,  conforme  manifestação  da
Secretaria requisitante.

In  casu,  a  Secretaria  Requisitante  dos  materiais  teve  a
oportunidade  rever  todas  as  exigências  relativas  à  qualificação  técnica
dispostas  no  instrumento  convocatório,  ocasião  em  que  manteve  inalterado  o
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subitem 10.11.5, que trata da exigência de Comprovação de Registro no Cadastro
Técnico  Federal  de  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  ou  Utilizadoras  de
Recursos Ambientais. Ocorre que, mesmo não tendo sido enfrentada a questão pela
Secretaria  Municipal  requisitante  dos  materiais,  compulsando  a  legislação
aplicável à matéria, verifica-se a legalidade da exigência. 

O  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  Potencialmente
Poluidoras  e  Utilizadoras  de  Recursos  Naturais  é  um  dos  instrumentos  da
Política Nacional do Meio Ambiente (art. 9º, XII, da Lei nº 6.938/81) cuja
finalidade  consiste  no  controle  e  no  monitoramento  das  atividades
potencialmente  poluidoras  e/ou  a  extração,  produção,  transporte  e
comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente. 

Aludido Cadastro tem a finalidade de possibilitar o controle e
monitoramento,  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos
Naturais Renováveis - Ibama, das 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, e ainda,
à extração, produção, transporte e comercialização de produtos e subprodutos da
fauna e flora.

A Instrução Normativa IBAMA nº 6/2013, que regulamenta o CTF/APP,
impõe a obrigatoriedade de inscrição no CTF/APP às pessoas físicas e jurídicas
que  se  dediquem,  isolada  ou  cumulativamente,  ao  exercício  de  "atividades
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais" (art. 10, I).

Referida exigência está em estrita consonância com a legislação
licitatória,  uma  vez  que  dentre  as  finalidades  do  Procedimento  Licitatório
encontra-se  a  promoção  do  desenvolvimento  nacional  sustentável4 motivo  pelo
qual,  sem  que  houvesse  manifestação  da  SEMISB  para  excluir  ou  alterar  tal
exigência, não há que se falar em ilegalidade no instrumento convocatório.

Insta observar, entretanto, que a Norma citada no subitem 10.11.5
do Edital, ou seja, a Instrução Normativa IBAMA n. 31/2009, aparentemente foi
Revogada, uma vez que o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis5, elaborado
pelo  Núcleo  Especializado  Sustentabilidade,  Licitações  e  Contratos
DECOR/CGU/AGU,  orienta  no  sentido  de  que  o  Cadastro  Técnico  Federal  seja
exigido com fundamento na Lei n° 6.938/81 e Instrução Normativa IBAMA n°06, de
15/03/2013 e suas alterações posteriores. 

Ainda de acordo com  Guia Nacional de Licitações Sustentáveis,  o
Cadastro Técnico Federal para fins de habilitação da Licitante deve ser exigido
para fins de habilitação, uma vez que a mesma presta serviço ou comercializa
produtos potencialmente poluidores. 

Destaco  que,  como  bem  ressaltado  no  Parecer  n.
13/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, exarado no Processo n. 02001.004396/2013-11, o
Guia elaborado pela AGU/CGU orienta que, por cautela, se coloque um item no
edital que informe que "Caso o licitante seja dispensado de tal registro e/ou
da  licença,  por  força  de  dispositivo  legal,  deverá  apresentar  o  documento
comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei".

Segundo manifestação contida no Parecer, tal previsão  “Trata-se

4
  De acordo com a Lei nº 12.349, de 15/12/2010, que alterou o art. 3º da Lei nº 8.666/93, introduzindo o
desenvolvimento nacional sustentável como objetivo das contratações públicas

5
 B823  Brasil.  Advocacia-Geral  da  União  (AGU).  Consultoria-Geral  da  União.  Guia  Nacional  de  Licitações
Sustentáveis / Flávia Gualtieri de Carvalho, Maria Augusta Soares de Oliveira Ferreira e Teresa Villac,
Brasília: AGU, 2016. 42 p. il. 1. Licitação sustentável. Legislação e normas. Direito Ambiental. Direito
Administrativo. CDU: 351.712(81)
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de  ter  o  cuidado  de  não  deixar  de  considerar  uma  situação  específica  que
porventura fosse desconhecida da Administração e que pudesse causar restrição
indevida  à  competição.  Tal  circunstância  será  devidamente  avaliada  pelas
instâncias  próprias  em  momento  oportuno.  Tudo  para  preservar  a  ampla
participação, a isonomia e o caráter competitivo do certame.”

Nesse sentido, considero regular a exigência contida no Edital de
Licitação, decidindo, entretanto, corrigir e adequar o texto para fazer constar
o número da norma atualizada e a orientação do  Guia Nacional de Licitações
Sustentáveis, ocasião em que a exigência editalícia passará ao seguinte: 

10.11.5. 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,  e  legislação
correlata. 

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

10.11.5.2.  A apresentação  do  Certificado  de  Regularidade  será
dispensada,  caso  o  Pregoeiro  logre  êxito  em  obtê-lo  mediante
consulta  online ao  sítio  oficial  do  IBAMA,  imprimindo-o  e
anexando-o ao processo;

10.11.5.3. Caso o licitante seja dispensado de tal registro e/ou
da licença, 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;

No  mérito,  em  razão  do  pedido  final  da  Empresa  URBENER
URBANIZAÇÃO E ENERGIA S/A  ter sido para que fosse declarado nulo o Edital de
Licitação,  julgo improcedente a impugnação formulada, ressaltando que, pelas
razões  consignadas  na  presente  Resposta,  a  qualificação  técnica  exigida  no
Edital será objeto de alteração, conforme disposto no Edital de Licitação a ser
Republicado. 

III – ACERCA DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO QUANTITATIVO AUTORIZADO PARA
ADESÕES

No tocante às disposições contidas nos subitens 12.4.3 e 12.4.4,
que tratam da delimitação dos quantitativos autorizados para futuras adesões à
Ata de Registro de Preços decorrentes deste Pregão, os mesmos encontram-se em
estrita consonância com as disposições contidas no art. 26 do Decreto Municipal
n.  15.402,  publicado  no  Diário  Oficial  dos  Municípios  Rondonienses  de
24.08.2018 e que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito desta
Prefeitura de Porto Velho, de onde se lê:
 

Art. 26. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de
Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada
por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do
órgão gerenciador.
(omissis)
§ 3º.  As aquisições ou contratações adicionais a que se refere
este artigo  não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100%
(cem por cento) dos quantitativos dos itens ou lotes do instru-
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mento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 4º. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo
decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não pode exce-
der, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item ou
lote registrado na ata de registro de preços para o órgão geren-
ciador e órgão participantes, independentemente do número de ór-
gãos não participantes que aderirem.

Registra-se  que,  após  a  publicação  do  Decreto  n.  9.488,  de
30.08.2018, que alterou o Decreto Federal n. 7.892, de 23.02.2013, os Editais
desta Prefeitura, por cautela, passaram a limitar os quantitativos autorizados
para  adesão  às  suas  Atas  de  Registro  de  Preços  ao  máximo  estabelecido  no
Regulamento  Federal,  o  que  não  afronta  o  Regulamento  Municipal  mencionado
acima,  já  que  este  estabelece  limites  quantitativos  (ou  seja,  o  máximo
admitido) para adesões em suas Atas de Registro de Preços e, portanto, estando
o quantitativo descrito nos subitens atacados menor do que estabelecido no art.
26, §§ 3º e 4º, não há que se falar em ilegalidade.

Por todo exposto, considerando que a Empresa URBENER URBANIZAÇÃO
E ENERGIA S/A requer ao final de sua peça impugnatória que a Administração
declare a Nulidade do Edital de Licitação, em que pese não ter logrado êxito em
apontar de forma clara e objetiva a existência vícios insanáveis que pudessem
ensejar  a  declaração  de  nulidade  do  instrumento  convocatório,  face  às
alterações requeridas pela Secretaria requisitante em dispositivos editalícios
atinentes  à  qualificação  técnica  conforme  argumentos  colacionados  e,  para
satisfazer  o  interesse  público  envolto  na  questão,  julgo  improcedente  a
impugnação formulada pela aludida EMPRESA, no sentido de declarar a nulidade do
Edital, em especial por ter havido alterações na qualificação técnica, conforme
motivado nesta Resposta.

3. DA DECISÃO  

Ante ao exposto, com fulcro na legislação aplicável e no Edital
de  Licitação,  decido  CONHECER  DAS  IMPUGNAÇÕES  ACIMA,  por  preencherem  os
requisitos para tanto e, no mérito, JULGÁ-LAS como segue: 

EMPRESA DECISÃO
YEM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI PROCEDENTE
GRADUAL ENGENHEIRIA E CONSULTORIA Ltda IMPROCEDENTE

JZB CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP IMPROCEDENTE
ASFALPAV – ASFALTO REPARADOR IMPROCEDENTE

MTSS REPRESENTAÇÕES BRASIL EIRELI PROCEDENTE
URBENER URBANIZAÇÃO E ENEERGIA S/A IMPROCEDENTE6

Ressalto  que  as  decisões  ora  proferidas  estão  embasadas  nas
razões de fato e direito expostas nesta Resposta e que o Edital de Licitação
sofrerá  as  alterações  necessárias ao cumprimento da  decisão  exarada,  com a
consequente  de  Republicação  do  mesmo  e  devolução  dos  inicialmente
estabelecidos, na forma disposta no §4º do art. 21 da Lei n. 8.666/93. 

 Porto Velho, 21 de Janeiro de 2019. 

Tatiane Mariano
Pregoeira - SML

6 Considerando como pedido final a nulidade do Edital. No mérito de seus Argumentos, seu pleito
restou  parcialmente  alcançado  pelas  alterações  dos  itens  10.11.13  e  10.11.4  do  Edital,  em
deferimento dos argumentos expendidos pelas Impugnantes MSS REPRESENTAÇÕES e YEM SERVIÇOS TÉCNICOS
E CONSTRUÇÕES (ASFALTARE)
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