
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. 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Trata-se  de  Recurso  Administrativo  interposto  pela  Empresa
M.S.M. INDUSTRIAL Ltda.,  Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no
CNPJ sob n. 05.394.853/0001-79, com endereço na BR 364, Km 04, Distrito
Industrial, na cidade de Rio Branco, Acre, identificada nesta resposta como
Recorrente, em face da habilitação e, consequente Declaração de Vencedora no
certame em epígrafe da Empresa BTEC CONSTRUÇÕES Ltda., já qualificada nos
autos e, que será identificada doravante como Recorrida.

I – Dos requisitos de Admissibilidade

Antes de adentrar o mérito, cumprindo as formalidades legais,
verifico que o Recurso Administrativo da Empresa  M.S.M. INDUSTRIAL Ltda.,
observou  os  requisitos  estabelecidos  na  legislação  e  no  instrumento
convocatório  para  sua  admissibilidade,  inclusive  quanto  à  necessária
manifestação da intenção de recorrer em campo próprio do Sistema de forma
tempestiva. De igual modo, as razões recursais da Recorrente vieram a tempo
e modo e está autuada nas fls. 1.176 a 1.192 dos autos.

Intimadas as demais Licitantes para, querendo, contrarrazoar
os termos da Empresa Recorrente, somente a Empresa BTEC CONSTRUÇÕES Ltda.,
encaminhou  contrarrazões,  a  qual  também  cumpriu  formalidades  legais,
consoante  documentos  acostados  nas  fls.  1.198  a  1.215 do  processo
administrativo em referência. 

II. Dos fatos

De acordo com o que previa o Edital de Licitação, em 09 de
Maio  de  2019,  no  horário  designado  no  instrumento  convocatório,  foram
abertas as Propostas e realizada a disputa de Preços relativa ao Pregão
Eletrônico em epígrafe.

Após  o  encerramento  da  disputa,  tal  como  preconizado  no
Edital, a Empresa BTEC CONSTRUÇÕES Ltda, classificada em primeiro lugar na
fase  de  lances,  foi  instada  a  negociar  preços  mais  vantajosos  para  a
Administração e para o envio de Documentos de Habilitação e Proposta de
Preços ajustada ao lance final. 

Seguindo a regular tramitação dos processos licitatórios no
âmbito  desta  Superintendência,  após  o  recebimento  tempestivo  da
documentação  requerida  e,  procedida  análise  preliminar1,  os  autos  foram
remetidos à Assessoria Técnica Especializada – ATESP/SML, para análise de
aspectos técnicos relacionados à Planilha de Composição de Custos, Atestados
de Capacidade Técnica, bem como, para manifestação acerca da compatibilidade
do objeto social descrito no Contrato Social da Empresa Recorrida com o

1  Conforme Despacho exarado por esta Pregoeira nas fls. 1.137 a 1.138
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objeto Licitado. Os autos retornaram com o Parecer Técnico de Engenharia n.
05/2019 (fls.  1.139,  inclusive  verso),  com  manifestação  favorável  à
habilitação da Empresa. 

Ato  seguinte,  os  autos  foram  remetidos  à  ATESP/SML  para
análise pelo Assessor Técnico contábil dos documentos contábeis.  Conforme
Parecer  Técnico  Contábil  n.  060/2019  (fls.  1.141,  inclusive  verso),  a
Empresa  também  estaria  apta  e  qualificada  economicamente  à  contratação
pretendida nos autos.

Em vista disso, após a análise dos demais aspectos exigidos em
Edital  e  na  legislação,  em  data  e  horário  previamente  consignados  no
Sistema,  a  Empresa  BTEC  CONSTRUÇÕES  Ltda.,  por  ter  sido  considerada
habilitada,  foi Declarada  Vencedora para  ambos  os  Lotes  licitados  neste
Pregão, ocasião em que foi aberto prazo para manifestação de intenção de
interpor recurso administrativo, nos termos do inciso XVIII do art. 4º da
Lei n. 10.520/20022. Apenas a Empresa  M.S.M. INDUSTRIAL Ltda. manifestou,
tempestivamente e em campo próprio do Sistema, intenção de recorrer, pelos
motivos abaixo:

Data/hora Licitante Motivação

16/05/2019
15:57:08

M S M INDUS-
TRIAL LTDA

Manifesto interesse em apresentar recurso em face da habilitação da em-
presa Btec Construções em razão das seguintes razões: balanço vencido,
ausências de certidões de órgãos ambientais e incompatibilidade entre o
contrato social e o objeto licitado.

Diante desse contexto, promovi as convocações de estilo, nos
termos abaixo:

Data/horário Mensagem da Pregoeira

16/05/2019
17:49:40:920

Boa tarde, comunico que a Empresa MSM manifestou em campo próprio
do sistema sua intenção de recurso. Desta forma, fica aberto o pra-
zo para razões e contrarrazões, conforme item 11.2.2 do Edital.

20/05/2019
14:20:57:717

Senhores, informo que a Recorrente encaminhou suas razões recur-
sais, disponível aos interessados no Portal da Prefeitura de Porto
Velho e no campo documentos deste Sistema, estando aberto o prazo
de contrarrazões, conforme item 12.2.2 do Edital.

20/05/2019
14:23:02:718

RETIFICAÇÃO DA MENSAGEM ANTERIOR: O item do edital que trata do
prazo das contrarrazões é o 11.2.2.

Assim, em vista da Recorrente ter enviado a tempo e modo suas
razões de recurso (fls. 1.176 a 1.192), as demais Licitantes foram intimadas
para, querendo, contrarrazoar os termos  do recurso. Apenas a Empresa  BTEC
CONSTRUÇÕES Ltda. encaminhou contrarrazões, conforme fls. 1.198 a 1.215. 

Os documentos relativos as razões e contrarrazões de recurso
estão  divulgadas  no  Portal  da  Prefeitura  de  Porto  Velho  e  Sistema
Licitações-e, para ciência de todos os interessados. 

2  Art. 4º  Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e
observará as seguintes regras: 

XVIII  -  declarado  o  vencedor,  qualquer  licitante  poderá  manifestar  imediata  e  motivadamente  a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos;
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III. Das Razões Recursais

A Recorrente pleiteia a reforma da Decisão exarada por esta
Pregoeira, que considerou habilitada e, por conseguinte Declarou Vencedora
do certame a Empresa, pelos motivos que expôs em suas razões e cuja síntese
segue abaixo: 

a) Incompatibilidade do Objeto Social da Recorrida com o objeto licitado

Alega a Recorrente que a Empresa Recorrida não estaria apta a
fornecer o material pretendido por meio do Pregão Eletrônico de que trata o
presente, que tem como objeto o Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MASSA
ASFÁLTICA  TIPO  C.B.U.Q  (CONCRETO  BETUMINOSO  A  QUENTE),  tratando-se,
portanto, de compra de material e não de prestação de serviços. 

Argumenta também que o Cartão de CNPJ da Empresa Recorrida não
possui  atividades  compatíveis  com  fabricação  e  fornecimento  de  massa
asfáltica e sim de execução de serviços de pavimentação. 

Aduz ser imperioso, em seu entendimento, que o contrato social
da  Empresa  “guarde  todos  os  requisitos  legais,  devendo  constar
expressamente, no objeto social, área compatível com o certame licitatório,
o que deve estar devidamente demonstrado em seu registro no CNPJ”.

Cita  o  Acórdão  n.  642/2014  do  Plenário  do  TCU,  que  deduz
favorável à sua interpretação dos fatos e fundamentação jurídica. 

b) Balanço Financeiro  vencido  que  não  serve  para  fins  de  qualificação
econômico-financeira

A Recorrente alega que o Balanço Patrimonial apresentado pela
Empresa Recorrida, encerrado em 31.12.2017, encontra-se vencido. Justifica
sua afirmação alegando que, se a Licitação teve suas propostas abertas no
dia  09.05.2019,  somente  poderia  ser  admitido  o  Balanço  encerrado  no
exercício de 2018, de acordo com o disposto no art. 1.078 do Código Civil.
Cita O Acórdão n. 1999/2014, do Plenário do TCU.

c) O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras  de  Recursos  Ambientais,  emitido  pelo  Ibama  não  contempla
atividades compatíveis com o objeto da Licitação

Quanto  à  exigência editalícia relativa  ao  Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais  emitido  pelo  Ibama,  argüi  que  a  Recorrida  não  apresentou  a
licença requerida no instrumento convocatório (Cadastro Técnico Federal), já
que a Certidão apresentada não possui atividades compatíveis com o objeto da
licitação. 

Destaca  que  a  atividade  descrita  no  Certificado  de
Regularidade da Recorrida junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras – CTF/APP, no código 14.1 (usina de produção de
concreto) não abrange a atividade relacionada ao objeto do certame, cujo
correto é o código 14-2 (usina de produção de asfalto). 
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d) Dos pedidos

Por  estas  razões,  a  Recorrente  sustenta  e  requer  a
reconsideração  do  ato  que  declarou  a  Empresa  BTEC  CONSTRUÇÕES  Ltda.,
vencedora do certame, havendo, por conseguinte, a inabilitação da mesma. No
caso de ser mantida a Decisão desta Pregoeira, requereu também a submissão
do recurso à apreciação superior.

IV. Das Contrarrazões Recursais

Os argumentos da Recorrente foram rebatidos pela Recorrida nos
seguintes termos: 

a) Incompatibilidade do Objeto Social da Recorrida com o objeto licitado

Segundo a Recorrida, as alegações da Empresa Recorrente não
procedem, porquanto resta claramente identificado em seu Contrato Social, na
alínea “j” da Cláusula Segunda, que trata de seu objeto social, a atividade
de usinagem de concreto betuminoso a quente. 

Cita julgados do Tribunal de Contas da União no sentido de não
ser razoável exigir que a Licitante detalhe seu objeto social de modo a
prever todas as suas atividades. Destaca que apresentou em seus documentos
de habilitação atestados de capacidade técnica que demonstram o fornecimento
de materiais compatíveis com os materiais licitados nestes autos a pelo
menos três pessoas jurídicas diversas, fazendo transcrição de trechos dos
atestados de capacidade técnica apresentados para fins de habilitação no
certame, onde se verifica especificamente os itens relativos a fornecimentos
de materiais compatíveis ao objeto do certame. 

Aduz ser equivocada a interpretação da Recorrente quanto à
eventual impossibilidade de comercialização de concreto betuminoso a quente,
salientando  que,  ainda  que  não  esteja  expressamente  prevista  a
comercialização do produto em seu objeto social, tal ato se constitui a
essência de suas atividades. 

Menciona Acórdãos do Tribunal de Contas da União e discorre
sobre a impossibilidade de que sejam exigidos, para fins de habilitação, que
o CNAE descrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas seja idêntico ao
objeto  da  licitação,  sob  pena  de  frustrar  o  caráter  competitivo  da
Licitação. 

b)  Balanço  Financeiro  vencido  que  não  serve  para  fins  de  qualificação
econômico-financeira

Nesse ponto, afirma ter comprovado de forma satisfatória as
exigências  contidas  em  Edital,  informando  ainda  que  apresentou  a
Escrituração Contábil Digital – ECD, nos termos da legislação regente, em
especial da Instrução Normativa n. 1774, da Receita Federal. 

Alerta que o Tribunal de Contas da União possui jurisprudência
em  sentido  diametralmente  oposto  ao  quanto  alegado  pela  Recorrente,  no
sentido  de  existir  dois  prazos  para  Empresas  que  estão  obrigadas  a
apresentar a Escrituração Contábil Digital. Cita o Acórdão n. 2669/2013, do
Plenário do TCU. 
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No mesmo sentido, transcreve excerto do Acórdão 119/2016 –
Plenário do TCU, que também menciona que devem ser considerados, para fins
de aceitação do balanço patrimonial, tanto o prazo de Código Civil, quanto
aqueles estabelecidos pela Receita Federal, uma vez que tal interpretação
privilegia a ampla concorrência e competitividade dos certames licitatórios.

A  Recorrida  cita  reproduz  trechos  do  Acórdão  n.  472/2016,
também do Plenário do TCU, por meio do qual restou esclarecido que o prazo
disposto no art. 1.078 do Código Civil, ou seja, até 30 de abril, refere-se
à  deliberação  da  assembleia  de  sócios  quanto  ao  balanço  patrimonial  da
Empresa e não quanto à sua publicação. 

c) O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras  de  Recursos  Ambientais,  emitido  pelo  Ibama  não  contempla
atividades compatíveis com o objeto da Licitação

Quanto a esse aspecto a Recorrida afirma que em dezembro de
2.000 a Lei n. 6.983/1981, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio
Ambiente foi alterada, acrescendo os Anexos VIII e IX. Segundo ela, o Anexo
VIII descreveria as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de
recursos ambientais, sendo que o objeto desta Licitação estaria descrito no
Código  14,  na  categoria  Indústrias  Diversas,  estando,  nos  dizeres  da
Recorrente,  ambas  as  atividades  (usinas  de  produção  de  concreto  e  de
asfalto) no mesmo enquadramento.

A partir desse raciocínio, segue argumentando que tanto as
usinas de asfaltos e de produção de concreto estariam abrangidas no Código
14 na norma do IBAMA, uma vez ambas as atividades possuem o mesmo grau de
impacto ambiental. 

Por  fim,  em  razão  de  constar  de  seu  Certificado  de
Regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras, atividade enquadrada no Código 14-1, afirma que estaria apta à
contratação pretendida nos autos e que, no caso de prevalecer a tese da
Recorrente,  seriam  violadas  normas  legais  de  direito  administrativo,  em
especial o art. 3º da Lei n. 8.666/93. 

V. Da decisão da Pregoeira 

a) Incompatibilidade do Objeto Social da Recorrida com o objeto licitado 

Acerca  da  compatibilidade  do  objeto  social  saliento  que,
apesar de ser notadamente compatível com o objeto da licitação a atividade
descrita na alínea “j” da Cláusula Segunda do Contrato Social da Recorrida,
ou seja, a usinagem de concreto betuminoso, usinado a quente  (fls. 943 a
954), anteriormente à Declaração de Vencedora e, por ocasião da submissão
dos atestados de capacidade técnica e Planilha de Composição de Custos ao
Engenheiro Civil da Assessoria Técnica Especializada – ATESP/SML, solicitei
que fosse certificada, por aquele Engenheiro, aludida compatibilidade.

Em resposta foi emitido o já mencionado  Parecer Técnico n.
05/2019 (fls.  1.139, inclusive verso), com manifestação no sentido de que
sim, referida atividade (usinagem de concreto betuminoso, usinado a quente)
guarda compatibilidade como objeto licitado. 
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Acerca  da  ausência  de  descrição  da  atividade  no  Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica emitido pela Receita Federal (CNAE), malgrado a
fundamentação colacionada pela Recorrente, é cediço e pacificado no âmbito
das Cortes de Contas e no âmbito do Poder Judiciário, que se constitui em
ilegalidade exigir que a Empresa Possua, entre as atividades descritas em
seu CNPJ, CNAE idêntico ao objeto Licitado. 

Não se olvida que, em casos em que haja legislação especial
autorizativa e, mediante robusta justificativa, no sentido de ser necessária
a exigência de compatibilidade do objeto da licitação e o CNAE, tal deve
constar de forma expressa no Edital de Licitação, o que não foi o caso desta
Licitação por motivos diversos.

A uma por não haver justificativa para tanto. A duas, em razão
de jurisprudência pacificada no âmbito do Tribunal de Contas da União, que
não coaduna com o quanto exposto pela Recorrente. A questão, inclusive, já
foi reiteradamente decida pelo Tribunal de Contas da União, como se pode
observar do julgado a seguir3: 

A  aferição  da  compatibilidade  dos  serviços  a  serem
contratados pela Administração Pública com base unicamente
nos dados da empresa licitante que constam no cadastro de
atividades da Receita Federal não encontra previsão legal 
Ainda  na  representação  que  trouxe  ao  conhecimento  do
Tribunal possíveis irregularidades ocorridas no Pregão nº
05/2008, promovido pela Superintendência da Zona Franca de
Manaus  –  (Suframa),  a  unidade  técnica  reputou  como
indevido  o  impedimento  de  participação  da  licitante  no
certame, mesmo com esta trazendo em seu contrato social
objetivo  compatível  com  o  objeto  desejado  (transporte
urbano de passageiros e transporte urbano de cargas). Para
a  unidade  instrutiva,  o  cerne  da  questão  estaria  na
necessidade  de  a  empresa  comprovar  previamente  sua
especialização  no  ramo  de  atividade  que  estava  sendo
licitado, a fim de poder apresentar lances no pregão. Ao
examinar a questão, a unidade técnica compreendeu que a
representante fora impedida de participar apenas porque
seu  cadastro  na  Receita  Federal  do  Brasil  apontava
atividade  não  exatamente  igual  à  atividade  licitada,
embora  houvesse  grande  proximidade  entre  ambas,  sendo
certo, para a unidade instrutiva, tratar-se de transportes
de pessoas e cargas. Para ela, “o cadastro de atividades
na Receita Federal do Brasil não é motivo suficiente para
impedir  a  participação  da  empresa,  ainda  mais  que  tal
cadastro  não  era  totalmente  discrepante  do  objeto  do
certame (...). É certo que esse cadastro é uma imposição
legal e deve estar atualizado, porém em nenhum momento há
previsão legal de impedir  uma empresa de participar em
virtude  de  uma  discrepância  desse  cadastro”.  Para  o
relator,  “em princípio, até parecia razoável a exigência
fixada  no  edital,  no  sentido  de  que  somente  poderiam
participar do pregão empresas legalmente estabelecidas e
especializadas no respectivo ramo”. Todavia, não haveria,
na espécie, qualquer indicação no edital de que o cadastro
de atividades junto à Receita Federal seria utilizado como
o meio de identificação do ramo de atuação dos licitantes,

3  Informativo  de  Jurisprudência  sobre  Licitações  e  Contratos  nº  62,  TCU.  Disponível  em

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?

fileId=8A8182A14DB4AFB3014DBB391A72775D&inline=1
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o  que  significou,  conforme  o  relator,  “ampliação  não
prevista  do  poder  do  pregoeiro  de  decidir  quem
participaria  do  certame”. Nesse  quadro,  ainda  para  o
relator, “não havia razão jurídica ou administrativa para
conferir-se  arbitrariamente  tamanha  proeminência  à
formalidade da anotação cadastral”. Acórdão n.º 1203/2011-
Plenário,  TC-010.459/2008-9,  rel.  Min.  José  Múcio
Monteiro, 11.05.2011.

No caso da documentação da Empresa Recorrida, além de constar
do objeto social da Empresa, atividade compatível com o objeto licitado,
conforme  alínea  “j”  da  Cláusula  Segunda  do  Contrato  Social, observou-se
também  que  os  atestados  de  capacidade  técnica  apresentados  por  ela
comprovaram  que  a  mesma  já  havia  fornecido  Concreto  Betuminoso,  fato
atestados  por  Engenheiro  Civil pertencente ao  quadro  de  pessoal  efetivo
desta Prefeitura e certificado nos autos por intermédio do Parecer Técnico
de Engenharia n. 05/2019 (fls. 1.139). 

Ante ao exposto, julgo improcedente o recurso Administrativo
quanto a este ponto. 

b)  Balanço  Financeiro  vencido  que  não  serve  para  fins  de  qualificação
econômico-financeira

Quanto  ao  aventado  vencimento  do  Balanço  Patrimonial  da
Empresa  Recorrida,  necessário  ressaltar  que  os  documentos  contábeis  da
Empresa  foram  objeto  de  análise  pelo  Contador  da  Assessoria  Técnica
Especializada – ATESP/SML, conforme Parecer n. 060/2019 (fls. 1.141), o qual
considerou  a  documentação  apresentação  para  fins  de  comprovação  da
qualificação econômico-financeira apta ao atendimento do quanto estabelecido
em Edital. 

Tendo em vista a controvérsia vertida no Recurso e rebatida em
sede de contrarrazões, entendi por bem submeter à matéria, mediante remessa
dos autos à Controladoria Geral do Município, para que houvesse manifestação
quanto ao tema. Em resposta foi emitido o Parecer n. 09/GCGA/CGM/2019, da
lavra do Controlador Geral Adjunto do Município de Porto Velho, fls. 1.222 a
1.230. 

Em sua manifestação, alinhando-se ao entendimento defendido
pelo Tribunal de Contas da União, em especial aos termos do Acórdão n.
2245/2017-PLENO/TCU, a Controladoria Geral do Município orientou no sentido
que,  em  casos  como  o  suscitado  nesse  ponto  do  recurso,  deverá  a
Administração: 

i. Adotar como primeira exigência o requisito expresso e induvidoso no
Edital; 

ii. Havendo dúvidas quanto às exigências deve-se adotar os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, privilegiando a ampla
concorrência, se inexistir norma específica no caso concreto; 

iii. Adotar como prazo de aceitação dos balanços de exercícios anteriores a
data de 30 de maio de cada exercício, o que se alinha à legislação de
obrigações tributárias  exigidas  pela Receita Federal do Brasil  para
empresas de lucro real e presumido, e também alcança os prazos da Lei
das Sociedades Anônimas e Código Civil.
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Sobre o Balanço Patrimonial, o Edital de Licitação traz as
seguintes exigências: 

10.12. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 
10.12.1. As  Licitantes  terão  que  apresentar  Balanço
Patrimonial  e  Demonstrações  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; 
10.12.2. As licitantes que iniciaram as suas atividades no
presente exercício, deverão apresentar, também, O BALANÇO
DE ABERTURA, na forma da lei;
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
(arquivo  digital)  apresentado;  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações  dos  Resultados  do  Exercício  extraídos  do
Livro Digital; 
10.12.3.1. A  Escrituração  Contábil  Digital  –  ECD,
compreende a versão digital dos seguintes livros: 
a) livro diário e seus auxiliares, se houver; 
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários; 
d)  Balancos  e  Fichas  de  lançamentos  comprobatórios  dos
assentamentos neles transcritos; 
10.12.3.2. As exigências constantes nos subitens 10.12.3 e
10.12.3.1, não afastam a obrigatoriedade da licitante de
apresentar  o  Balanço  Patrimonial  e  Demonstrações
Contábeis,  devidamente  registrados  e  no  prazo  da  Lei,
observado ainda o disposto no Art. 1.186, inciso II, do
Código Civil Brasileiro; 
10.12.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o
balanço  patrimonial  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. b) sociedades por cota
de responsabilidade limitada (LTDA) - por fotocópia dos
Termos  de  Abertura  e  de  Encerramento  do  Livro  Diário,
devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial
da  sede  ou  domicílio  da  licitante  ou  em  outro  órgão
equivalente. 
10.12.4.1. As  empresas  enquadradas  no  subitem  10.12.4,
letras “a” e “b”, deverão observar ainda o que dispõe o
Art. 175 da Lei nº 6.404/76;

Como se vê, o Edital não estipula data limite para aceitação
do Balanço, fazendo menção a prazos legais e limitando-se a informar que
deveriam ser apresentados balanços do último exercício social exigível. 
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Registro que, no âmbito desta Superintendência o entendimento
da Assessoria em Contabilidade da ATESP/SML é sempre no sentido de aceitar
balanços nos limites estabelecidos na regra tributária, ou seja, até 30 de
maio. 

Observa-se, ademais, que o posicionamento adotado no Acórdão
citado pela Recorrente quanto ao tema já foi revisto pelo Tribunal de Contas
da União, a exemplo dos Acórdãos 2.669/2013-TCU-Plenário, Acórdão 472/2016-
TCU-Plenário4, Acórdão 119/2016-TCU-Plenário, entre outros. 

Desta  forma,  considerando  que  a  aceitação  do  balanço  nos
limites estabelecidos pelas normas tributárias, ou seja,  até 30 de maio,
consoante disposto no Acórdão citado no Parecer da Controladoria Geral do
Município, é medida tendente a privilegiar a ampla concorrência, não coloca
em  risco  a  segurança  da  contratação  e  ainda,  não  modifica  decisões
reiteradas no âmbito desta Superintendência Municipal de Licitações, julgo
improcedente o recurso nesse ponto. 

c) O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras  de  Recursos  Ambientais,  emitido  pelo  Ibama  não  contempla
atividades compatíveis com o objeto da Licitação

Sobre a controvérsia relativa ao Cadastro Técnico Federal de
Atividade Potencialmente Poluidoras – CTF/APP, apesar de ter sido mencionado
pela Recorrente como sendo o item 4.2 do Edital, na verdade, o CTF/APP foi
tratado no item 10.11.13 e seguintes, que dispõe: 

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.

A  legalidade  da  exigência  relativa  à  comprovação  de
regularidade junto ao CTF/APP, inserido no Edital para atendimento a uma das
finalidades da Licitação Pública, qual seja, a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável, que é princípio estabelecido no art. 3º da Lei n.

4  Citado nas Contrarrazões da BTEC
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8.666/935, está devidamente  demonstrada nos autos, restando evidenciada a
consonância  com  a  legislação  aplicável,  consoante  se  pode  verificar  da
Resposta à Impugnação (fls. 598 a 612), divulgada no Portal da Prefeitura de
Porto Velho6 e no Sistema Licitações-e.

Como visto, as exigências contidas no Edital e transcritas
logo  acima  possibilitou  todas  as  formas  possíveis  de  comprovação  de
regularidade da Empresa junto ao CTF/APP, conforme orientações contidas no
Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, da AGU. Tal medida visava evitar
injusta restrição de participantes no certame, admitindo-se para tanto: 

a) Apresentação de 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;

b) Apresentação  do  Certificado  de  Regularidade  do  Fabricante  do
Material (massa asfaltica), no caso de ser apenas a fornecedora do
material; 

c) Declaração de isenção, no caso de ser dispensada do registro no CTF/
APP 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 caso, a Empresa Recorrida, durante a fase de habilitação
apresentou Certificado de Regularidade junto ao CTF/APP, emitido pelo IBAMA,
com validade até 08.08.2018 (fls. 1.116), cujas atividades descritas foram
as seguintes:

Categoria Descrição

21-31 Operação de hidrovia - Lei n. 6.938/1981: art. 10

21-30 Operação de rodovia - Lei n. 6.938/1981: art. 10

14-1 Usinas de produção de concreto 

22-7 Construção de obras de arte - Lei n. 6.938/1981: art. 10

22-8 Outras obras de infraestrutura - Lei n. 6.938/1981: art. 10

22-1 Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei n. 6.938/1981: art. 10

Segundo se extrai da fundamentação das razões da Recorrente, o
Certificado de Regularidade junto ao CTF/APP apresentada pela Recorrida não
contempla atividade compatível com o objeto da Licitação, uma vez que o
código 14.1 não abrangeria a usinagem de concreto betuminoso. 

5 Art. 3º. A  licitação destina-se a garantir  a  observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  administração  e  a  promoção  do  desenvolvimento  nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade,
da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da  probidade  administrativa,  da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

6  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
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Em suas contrarrazões a Recorrida insiste que teria cumprido o
Edital, uma vez que o código 14 abrangeria o licenciamento junto ao CTF/APP
tanto para usinas de concreto (código 14-1), quanto usinas de produção de
asfalto(código 14-2). 

Pois bem, necessário esclarecer que no momento da análise da
documentação da Recorrida não identifiquei, de imediato, que haveria códigos
distintos para a usinagem de concreto e usinagem de produção de asfalto
(concreto betuminoso). Contudo, não se pode olvidar que, frente a situação
apresentada em grau de recurso, é medida que se impõe a análise detida da
questão, para evitar a prática de atos que afrontem leis ou normas, sendo o
recurso o momento oportuno também para a revisão do ato, se for o caso. 

Notadamente, o Edital dispõe que o CTF/APP deve observar o
disposto na IN 06/2013, com suas posteriores alterações e normas correlatas.
A  Instrução  Normativa  n.  06/2013,  de  15.03.2013, do  IBAMA  com  suas
posteriores alterações7, estabelece no art. 2º, que:

Art. 2º Para os  efeitos desta Instrução Normativa, entende-se
por: 
I  -  atividades  potencialmente  poluidoras  e  utilizadoras  de
recursos  ambientais:  aquelas que,  para  fins  de  obrigação  de
inscrição no CTF/APP, e nos termos do art. 17, inciso II, da Lei
nº 6.938, de 1981, estão relacionadas: 
a) nas categorias 1 (um) a 20 (vinte) do Anexo I, conforme art.
17-C e Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981 e 
b) nas categorias 21 (vinte e um) e 22 (vinte e dois) do Anexo
I, em razão de outros  normativos  federais ou de  abrangência
nacional, que determinem o controle e fiscalização ambiental de
atividades  (Redação dada  pela  Instrução Normativa  nº  11,  de
2018);
II - Comprovante de Inscrição no CTF/APP: certidão emitida pelo
sistema que demonstra a inscrição cadastral;
III  -  Certificado  de  Regularidade:  certidão  que  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, salvo impeditivo
nos termos do Anexo II;
IV  -  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP:  o
cadastro que identifica as pessoas físicas e jurídicas e sua
localização, em razão das atividades potencialmente poluidoras e
utilizadoras  de  recursos  ambientais  por  elas  exercidas,  nos
termos do inciso I do art. 2º e relacionadas no Anexo I (Redação
dada pela Instrução Normativa nº 11, de 2018)
V -  enquadramento de atividade:  à inscrição no CTF/APP, nos
termos do Anexo I e identificação de correspondência entre a
atividade  exercida  pela  pessoa  física  ou  jurídica  e  as
respectivas categorias  e descrições de atividade sujeitas  do
Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no
CTF/APP – RE-CTF/APP     (Redação dada pela Instrução Normativa nº
11, de 2018);
VI - categoria: grupamento que reúne uma série de descrições de
atividade congêneres;
VII - descrição:   especificação de cada atividade potencialmente  
poluidora e utilizadora de recursos ambientais, agrupada  por

7  Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril de 2018, e da Instrução Normativa nº 17, de 28 de

junho de 2018
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categoria, nos termos do Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, e
do Anexo I;
VIII - estabelecimento: o local, privado ou público, edificado
ou não, móvel ou imóvel, próprio ou de terceiro, onde a pessoa
exerce,  em  caráter  temporário  ou  permanente,  atividade
potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais 
XI - inscrição: ato de inscrever-se no CTF/APP decorrente de
obrigação legal da pessoa física e jurídica que exerça atividade
potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais
(...)
XVIII  -  Regulamento  de  Enquadramento  de  pessoas  físicas  e
jurídicas no CTF/APP - RECTF/APP:  o conjunto de regras para
enquadramento  de  pessoas  físicas  e  jurídicas  no  CTF/APP,
estabelecido  em  norma  específica  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 11, de 2018) 
XIX  -  Ficha  Técnica  de  Enquadramento  -  FTE:  o  formulário
eletrônico  que  contém  as  descrições  para  enquadramento  de
atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos
ambientais (Incluído pela Instrução Normativa nº 11, de 2018) 

Ainda de acordo com aludida IN 06/2013, observa-se do art. 10
que estão obrigadas à inscrição no CTF/APP, as pessoas físicas e jurídicas
que  se  dediquem,  de  forma  isolada  ou  cumulativamente,  a  atividades
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, nos termos
do art. 2º, inciso I da mencionada IN. 

Relevante destacar também que, conforme §2º do art. 10 da IN
06/2013,  é  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  e  que  sejam  exercidas  pelo
estabelecimento.

Por  sua  vez,  o Art.  10-A  da  IN  06/2013  dispõe  que,  para
inscrição  e  declaração  de  atividades  no  CTF/APP,  as  pessoas  físicas  e
jurídicas observarão o tipo de pessoa por atividade, conforme Anexo I da
mencionada IN e, segundo pesquisa realizada no Portal da IBAMA, verifica-se
que o Anexo I da IN 06/2013  8  , traz de forma claramente definida que os  
códigos 14-1 e 14-2 como atividades distintas.

Seguindo  orientações  do  site  do  IBAMA9 e  realizando  a
Simulação  de  enquadramento  de  Pessoa  Jurídica  para  o  objeto  licitado10,
observa-se que o objeto do Edital de Licitação estaria enquadrado no código
14-2, o qual segundo a Ficha Técnica de Enquadramento, não contempla as
usinas de concreto (código 14-1). Da mesma forma, o código 14-1 também não
contempla as atividades enquadradas no Código 14-2. 

8 https://www.ibama.gov.br/phocadownload/ctf/2018/Ibama-IN-6-2013-compilada-IN-11-2018.pdf  
9 https://www.ibama.gov.br/cadastros/ctf/simulacao-de-enquadramento-de-pessoas-juridicas#   
10 https://sei.ibama.gov.br/documento_consulta_externa.php?  

id_acesso_externo=44672&id_documento=1954064&infra_hash=15e0590ca7d8970b97a6fcd3a8a1f03c
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A Ficha Técnica encontrada no site do IBAMA para o objeto do
certame foi:

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos
Ambientais – CTF/APP

FICHA TÉCNICA DE ENQUADRAMENTO

Código: 14 – 2 Descrição: Usinas de produção de asfalto

Versão FTE: 1.0 Data: 29/06/2018

PP/GU: Pequeno Tipo de pessoa: Pessoa jurídica: Sim Pessoa física: Não

A descrição compreende:

- a preparação de massa asfáltica por usinas de asfalto;
- o depósito para estocagem, no mesmo estabelecimento industrial em que ocorra a sua utiliza-
ção, de produto perigoso que seja matéria-prima, insumo ou fonte de energia de processo indus-
trial;

- o depósito de resíduos perigosos, no mesmo estabelecimento em que ocorra a sua geração, e que
serão expedidos para tratamento, destinação ou disposição;
- o tratamento de efluentes industriais no próprio estabelecimento industrial gerador de eflu-
entes.
É obrigada à inscrição no CTF/APP, declarando a atividade cód. 14 – 2, a pessoa jurídica que
exerça atividade, em caráter permanente ou eventual, ou constitua empreendimento, conforme des-
crições no campo acima.

A descrição não compreende:

(Para descrições com código em parênteses, consulte as respectivas FTE.)

- a fabricação de artigos de asfalto, de breu e de materiais similares (2 – 2);
- a fabricação de materiais de construção de substâncias vegetais, naturais ou sintéticas,
aglomerados com asfalto ou betumes (2 – 2);

- as usinas de produção de concreto (14 – 1);
- a fabricação de asfalto de petróleo preparado (em refinarias), utilizado na pavimentação de
estradas (15 – 2);
- a fabricação de asfalto de petróleo, cimento asfáltico ou outros resíduos de óleos de petró-
leo obtidos em refinaria (15 – 2);

- o tratamento de resíduos sólidos industriais (17 – 59);
- o tratamento de efluentes industriais fora do estabelecimento industrial gerador de efluentes
(17 – 59);

- o tratamento de lodo gerado em equipamentos e instalações de controle de poluição (17 – 59);
- o Depósito Fechado – DF para estocagem de produto perigoso que seja matéria-prima ou insumo
de produção industrial (18 – 5);
- o Depósito Fechado – DF para estocagem de produto perigoso resultante de produção industrial
(18 – 5);

- o depósito de armazenador de resíduos perigosos (18 – 80);

- o depósito de resíduos perigosos para estocagem em fluxo de logística reversa (18 – 80);

- o transporte de massa asfáltica até o local da aplicação.

Não é obrigada à inscrição no CTF/APP, em razão da atividade cód. 14 – 2, a pessoa jurídica que
exerça atividade ou constitua empreendimento, conforme descrições no campo acima.

Definições e linhas de corte:

-

Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE

Agrupamento: Código: Descrição:

- - -

Outras atividades do CTF/APP, Cadastros do Ibama e Relatório Anual de Atividades

CTF/APP: consulte a relação de FTE.
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CNORP: sim.

CTF/AIDA: sim.

RAPP: sim.
A declaração de atividades, no CTF/APP, que sejam constantes do objeto social da empresa ou da
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ não desobriga a pessoa jurídica de
declarar outras atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais que
sejam exercidas pela empresa.

Observações:

-

Referências normativas:

1
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981     (e alterações): art. 9º, XII; art. 17, II;  
Anexo VIII;

2
Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010: referente à Política Nacional de Resíduos
Sólidos e ao Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos – CNORP;

3

Resolução CONAMA nº 237, de     19 de dezembro     de 1997  : referente à prevenção e ao
controle de poluição da atividade Usina de produção de asfalto, por meio de li-
cenciamento ambiental;

4
Instrução Normativa Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012: referente à Lista
Brasileira de Resíduos Sólidos;

5
Instrução Normativa Ibama nº 1, de 25 de janeiro de 2013: referente ao Cadastro
Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos – CNORP;

6

Instrução Normativa Ibama nº 6, de 15 de março de 2013     (e alterações): referente  
ao  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  e
Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP;

7
Instrução Normativa Ibama nº 10, de 27 de maio de 2013: referente ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA;

8

Instrução Normativa Ibama nº 6, de 24 de março de 2014 (e alterações): referente
ao Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Re-
cursos Ambientais – RAPP;

9

Instrução Normativa Ibama nº 12, de 13 de abril de 2018: referente ao Regulamen-
to de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais –
RE-CTF/APP;

10 ABNT NBR 12235:1992: Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – Procedimento;

11
Resolução ANP nº 2, de 14 de janeiro de 2005: referente aos requisitos necessá-
rios à autorização para o exercício da atividade de distribuição de asfaltos;

12

Resolução ANP nº 32, de 21 de setembro de 2010: referente às especificações de
cimentos asfálticos de petróleo modificados por polímeros elastoméricos comerci-
alizados, pelos diversos agentes econômicos, em todo o território nacional, con-
soante a Regulamento Técnico ANP nº 4/2010.

Analisando também a legislação correlata, em especial o Anexo
da Instrução Normativa n.  1211, de 13.04.2018, itens 1.1.1. e 1.1.2 do,
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. 

11  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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O item  1.3.1.2. 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 FTE. Já o item 2.1.2.1, consta que  a pessoa
física ou jurídica deverá declarar em seu CTF/APP tantas atividades quantas
forem os resultados positivos de enquadramento. 

Não obstante o disposto na legislação acima, visando assegurar
a legalidade de das decisões tomadas na condução do certame e buscando atuar
nos limites estabelecidos no Edital e na legislação, conforme autoriza o
disposto no item 8.512 do Edital, promovi consulta à Superintendência do
IBAMA no Estado  de  Rondônia  por  meio do  Ofício  n. 367/GAB/SML/2019, de
27.05.2019, fls. 1.216 a 1.219.

Em  resposta,  aquela Superintendência  do  IBAMA  encaminhou  o
Ofício  n.  20/2019/NQA/DITEC-RO/SUSPES/RO  (fls.  1.232),  recebido  nesta
Superintendência em 30.05.2019, por meio do qual concluiu 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. 

Afirmou ainda a Superintendente do IBAMA no aludido Ofício
que, ao analisar a Ficha de Técnica de Enquadramento da atividade 14-1,
nota-se que a mesma não se refere a “usinas de produção de asfalto”, a qual
está  enquadrada  na  descrição  14-2.  Concluiu,  por  fim  que,  que  o
enquadramento  no  CTF/APP  é  diferente  para  cada  uma  das  atividades
mencionadas (usinas de concreto e usinas de produção de asfalto) e que, caso
a empresa realize as duas atividades, deveria registrar ambas as descrições.

Oportunamente, cumpre mencionar que, após a interposição do
recurso administrativo, verifica-se que a Recorrida buscou enquadrar-se às
normas do IBAMA, incluindo em seu Cadastro a atividade relativa à Categoria
14-2 “usinagem de produção de asfalto”,  conforme fls. 1.234, passando a
constar de seu CTF/APP, as seguintes atividades: 

Categoria Descrição

21-31 Operação de hidrovia - Lei nº 6.938/1981: art. 10
21-30 Operação de rodovia - Lei nº 6.938/1981: art. 10

14-2 Usinas de produção de asfalto

14-1 Usinas de produção de concreto

22-7 Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10

22-8 Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

22-1 Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Acerca  do  enquadramento  posterior  a  data  de  abertura  da
licitação, considerando que o documento apresentado pela  BTEC CONSTRUÇÕES
Ltda., no momento do certame  (fls. 1.116) não era apto ao atendimento da
exigência contida no item 10.13.1., 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,

12  8.5.  O  Pregoeiro  em  qualquer  fase  de  julgamento  poderá  promover  quaisquer  diligências  julgadas
necessárias à análise das propostas e da documentação de habilitação, devendo os licitantes atender às
solicitações  no  prazo  por  ele  estipulado,  contado  do  recebimento  da  convocação,  sob  pena  de
desclassificação, bem como, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do
Município /RO ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, 2776, Bairro São Cristóvão

CEP 76.804.022 - Porto Velho/RO
Tel. (69) 3901-3639

TMS
15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, com suas alterações, e
legislação correlata”, já que o mesmo não cumpriu o Edital e não observou
disposições constantes da Instrução Normativa n. 06/2013, em especial quanto
ao  enquadramento  de  atividade  declarada  no  objeto  social,  que  seria
justamente o objeto da Licitação. 

O  fato  de  a  Recorrida  ter  providenciado  a  inclusão  da
atividade na Ficha Técnica após a abertura das propostas não possui o condão
de afastar o descumprimento à exigência editalícia, porquanto tenha ocorrido
a destempo, ou seja, em data posterior à abertura das propostas, o que
afasta a possibilidade de aceitação do documento corrigido. 

Aliás, oportuno registrar que o Tribunal de Contas do Estado
de  Rondônia  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,  ainda  que  tenha  regularizado  a
situação  posteriormente,  conforme  Acórdão  n.  Acórdão  AC1-TC  00756/16,
referente ao processo 00918/16. 

Naquele  caso,  a  Empresa  Representada  regularizou  seu
enquadramento  perante  o  IBAMA  após  a  fase  de  habilitação,  o  que  foi
considerado irregular pelo Conselheiro Relator, nos termos dos excertos do
Acórdão mencionado: 

2 - Da não apresentação oportuna de certificação emitida pelo
IBAMA  nos  moldes  exigidos  pelo  item  10.5.2,  alínea  “f”,  do
Edital: 
48.  Como  bem  exposto  pelo  Ministério  Público  de  Contas,
concernente ao questionamento da empresa representante de que o
Certificado de Cadastro Técnico Federal apresentado pela empresa
M.X.P.  Usina  de  Incineração  de  Resíduos  Ltda  nafase  de
habilitação não satisfez exigência editalícia, fato que deveria
resultar na inabilitação da empresa, compulsando a documentação
encaminhada  junto  à  representação,  de  fato,  o  respectivo
documento  apresentado  para  fins  de  habilitação,  emitido  em
10.08.15  (fl.  814,  Registro  n.  5785655),  certificava  que  a
empresa estava em conformidade com as obrigações cadastrais e de
prestação  de  informações  ambientais  acerca  das  seguintes
atividades: “Código 17-59 Tratamento e destinação de resíduos
industriais  líquidos  e  sólidos  –  operações  de  tratamento  de
resíduos  sólidos”  e  “18-14  Transporte  de  cargas  perigosas  e
Resolução CONAMA n. 362/2005”. 

49. Apenas depois de o Superintendente do IBAMA informar, em
resposta à diligência da SESAU, que para execução dos serviços
licitados as empresas deveriam estar cadastradas na categoria
Serviços de Utilidade, subitem 17-3 e 17-5821, em consonância
com  a  Lei  6938/81  e  normas  infralegais  (fls.  1045/1086),  o
Gerente  Administrativo  –  GAD/SESAU/RO,  Sr.(...),  em  5.11.15,
encaminhou cópia de novo Cadastro Técnico Federal (Registro n.
5785655, fl. 1088), emitido em 4.11.15, contemplando o cadastro
nas  categorias  indicadas  pelo  Superintendente  do  IBAMA  como
necessárias para a prestação dos serviços (17-3 e 17-58). 
(...) 

Nos  autos  que  deram  origem  ao  Acórdão  supracitado,  o
Conselheiro Relator apenas 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, contudo,
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reconheceu a falha e determinou que o contrato decorrente daquele Pregão não
fosse prorrogado para além do prazo inicial, como se extrai de trecho do
Voto:  

50. De fato, percebe-se que houve a inclusão de documentação que
deveria constar no momento da habilitação. Contudo, analisando
de forma contextual a situação fática entendo possível mitigar a
impropriedade. 
(...)
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 naqueles
autos, emitiu o Parecer n. 0139/2016-GPGMPC, no qual destacou: 

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). 
(...) 
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.

Como visto, a desconsideração de exigência editalícia não pode
ser admitida, posto que existem outras empresas classificadas no certame, as
quais inclusive, participaram ativamente da fase de lances, sinalizando a
possibilidade de negociação para redução do valor ofertado, tal como ocorreu
com a Recorrida. 
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Ademais,  o  cumprimento  de  regras  editalícias  não  pode  ser
relevado sempre que alguma empresa alegue formalismo excessivo, o que não se
amolda  ao  caso,  já  que  trata-se  de  documentação  exigida  para  fins  de
habilitação, expressamente previsto no instrumento convocatório, facultando-
se ainda a comprovação tanto da fabricante quanto do fornecedor, como forma
de se evitar restrição indevida de participantes. 

Analisando a situação fática e sob o prisma dos princípios
jurídicos aplicáveis às licitações, tal como insculpidos no art. 3º da Lei
n. 8.666/9313, constata-se que a manutenção da decisão recorrida afronta os
princípios  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório  e  da  isonomia,
refletindo assim em diversos outros aspectos jurídicos da licitação. 

 Admitindo-se que um princípio não se sobrepõe a outro, mas
que convivem de forma harmônica no ordenamento jurídico, entendo não ser
possível evocar o princípio da razoabilidade para relevar a questão e manter
a Recorrida habilitada, porquanto, ainda que a empresa tenha atualizado seu
Cadastro junto ao IBAMA após o recurso  administrativo, admitir tal fato
afrontaria a própria essência do procedimento licitatório, que visa permitir
a concorrência com lealdade e igualdade de condições entre os interessados
que atendam ao edital. 

Oras,  se  formos  analisar  que,  eventualmente  determinada
empresa deixou de apresentar proposta por não possuir o cadastro técnico
federal, ou por estar em vias de ser emitido, a Recorrida levaria, nesse
sentido,  injusta  vantagem  ao  ser  beneficiada  com  decisão  exarada  em
desacordo com o Edital. Ademais, resta comprovado, inclusive pela resposta
do IBAMA à consulta formulada, que o item 14-1 não contempla o objeto do
certame.

Em vista do exposto, julgo procedente o recurso administrativo
quanto  a  este  ponto,  para  considerar  que  o  Certificado  Técnico  Federal
emitido pelo IBAMA para fins de habilitação da Empresa BTEC CONSTRUÇÕES
Ltda.,  não  contemplava  atividade  compatível  com  o  objeto  licitado,  nos
termos  da  IN  06/2013,  com  suas  alterações  posteriores  e  legislação
correlata, conforme Resposta à consulta formulada junto ao IBAMA.  

V- Dos atos decorrentes da Reforma da Decisão

De acordo com o disposto no item 10.13.5 do Edital, “se o
licitante desatender às exigências previstas no subitem acima, o Pregoeiro
deverá examinar a oferta subseqüente, 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.”

O item 11.4. dispõe que, “acolhimento do recurso implicará a
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento”.

13   Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da  isonomia,  a  seleção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  administração  e  a  promoção  do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios  básicos  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da
publicidade,  da  probidade  administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório,  do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos
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De  acordo  com  o princípio  da  autotutela,  a  Administração
Pública exerce controle sobre seus próprios atos, tendo a possibilidade de
anular  os  ilegais  e  de  revogar  os  inoportunos.  Isso  ocorre,  pois  a
Administração está vinculada à lei e deve exercer o controle da legalidade
de seus atos, nos termos já pacificados nas Súmulas 34614 (STJ) e 47315 (STF).

Assim, considerando o disposto no item 10.13.5, bem como, o
item 11.4 do Edital, fundamenta no Princípio da Autotutela, decido rever a
decisão que declarou vencedora do certame a Empresa BTEC CONSTRUÇÕES Ltda.,
inabilitando-a  pelos  motivos  expostos  na  presente  Resposta,  com  o
consequente retorno do certame à fase de aceitação das propostas, observada
a ordem classificatória.

III – DA CONCLUSÃO: 

Ante ao exposto, decido conhecer do recurso interposto pela
Empresa M.S.M. INDUSTRIAL Ltda e, com fulcro nos princípios da vinculação ao
instrumento  convocatório,  isonomia  e  da  autotutela,  no  mérito  julgá-lo
parcialmente procedente, por ter sido comprovado nos autos que, nos termos
da IN 06/2013, com suas alterações posteriores e legislação correlata e,
conforme Resposta à consulta formulada junto ao IBAMA, o Cadastro Técnico
Federal da Empresa BTEC não atende à exigência contida no item 10.11.3. 

Como  consequência  desta Decisão, na forma  estabelecida nos
itens 10.13.5 e 11.4, comunico que serão convocadas as próximas empresas
classificadas  para  negociação  e  envio  de  documentos  de  habilitação  e
proposta de preços, nos termos do Edital de Licitação. 

Porto Velho, 03 de Junho de 2019. 

TATIANE MARIANO
Pregoeira - SML

14  A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. (STF, Súmula nº
346, Sessão Plenária de 13.12.1963)
15  A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial. (STF, Súmula nº 473, Sessão Plenária de 03.12.1969)
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