
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  Julgamento  de  Recurso  Administrativo  interposto
pela Empresa M.S.M. INDUSTRIAL Ltda., já qualificada nos autos, identificada
nesta resposta como Recorrente, a qual se insurge contra o ato que Declarou
Vencedora do Certame em epígrafe a Empresa LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A., já
qualificada nos autos e que será identificada doravante como Recorrida, pelos
motivos expostos em suas Razões de Recurso. 

I – Dos requisitos de Admissibilidade

Precipuamente, antes de adentrar ao mérito, necessário aferir o
cumprimento  das  formalidades  legais  estabelecidas  para  recebimento  deste
Recurso  Administrativo.  Com  efeito,  o  presente  Recurso  Administrativo
observou  os  requisitos  estabelecidos  na  legislação  e  no  instrumento
convocatório  para  sua  admissibilidade,  tendo  manifestado  sua  intenção  de
recorrer tempestivamente e em campo próprio do Sistema. As razões recursais
da Recorrente também vieram a tempo e modo, conforme documentação autuada nas
fls. 1.737 a 1.744. 

Intimadas  a  Contrarrazoar  os  termos  do  Recurso,  somente  a
Empresa  LCM  CONSTRUÇÃO  E  COMÉRCIO  S.A. encaminhou,  a  tempo  e  modo  suas
contrarrazões,  consoante  documentos  acostados  nas  fls.  1.783  a  1.70 do
processo administrativo em referência. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, decido conhecer e
analisar os termos do presente Recurso e das Contrarrazões, os quais também
estão  divulgados  no  campo  Documentos  e  no  Portal  da  Prefeitura  de  Porto
Velho.

II. Dos fatos

Inicialmente, visando contextualizar os fatos, consigno que em
vista  de  outro  Recurso  Administrativo,  também  ofertado  pela  Empresa  ora
Recorrente (M.S.M INDUSTRIAL), houve inabilitação da Empresa BTEC CONSTRUÇÕES
Ltda.,  pelos  motivos  consignados  na  Resposta  do  Recurso  Administrativo1,
divulgado no Portal da Prefeitura de Porto Velho e Sistema Licitações-e. 

Logo  após,  conforme  previsto  no  Edital  de  Licitação,
especificamente  no item  10.13.5.2, em  03.06.2019, procedi  à Convocação  da
Licitante classificada em segundo lugar para o Lote, a Empresa LCM CONSTRUÇÃO
E COMÉRCIO S.A., para negociar o valor ofertado e envio dos Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços. 

1  https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/resprecmsm.pdf

2  10.13.5. Se o licitante desatender às exigências previstas no subitem acima, o Pregoeiro
examinará  a  oferta  subsequente,  observada  a  ordem  de  classificação,  verificando  a  sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se
for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor.
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Posteriormente,  depois  de  analisados  os  Documentos  de
Habilitação e, com fundamento em Pareceres Técnicos de Contabilidade (fls.
1.500) e de Engenharia (fls. 1.525 e 1.604), em razão de ter logrado êxito
na negociação do preço ofertado para o Lote, conforme detalhado no Relatório
de Análise de Documentos de Habilitação e Proposta3,  fls. 1.610 a  1.615,
declarei a Empresa  LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A. vencedora do Lote 01 do
Pregão Eletrônico de que trata este Recurso. 

Aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso, nos
termos do inciso XVIII do art. 4º da Lei n. 10.520/20024 e do item 11.2. do
Edital,  apenas a Empresa  M.S.M.  INDUSTRIAL Ltda.5, manifestou-se  de  forma
tempestiva  e  motivada  em  campo  próprio  do  Sistema.  Acolhido  o  Recurso,
consignei prazo para envio de Razões de Recurso, o que também foi atendido
pela Recorrente a tempo e modo(fls. 1.737 a 1.744). 

Intimadas  as  demais  Licitantes  para,  querendo,  apresentar
Contrarrazões,  somente  a  Empresa  LCM  CONSTRUÇÃO  E  COMÉRCIO  S.A.  remeteu,
também a tempo e modo, suas Contrarrazões (fls. 1.783 a 1.790). 

Sendo estes os fatos necessários a relatar, passo à análise do
Recurso. 

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 Recorrida, pelos motivos que expôs em suas razões,  cuja
síntese segue abaixo: 

a) Ausência  de  Ato  constitutivo  consolidado,  inabilitação  jurídica,
incompatibilidade entre a atividade econômica da Empresa e o Objeto Licitado

De  início,  afirma  a  Recorrente  que  a  Empresa  Recorrida
descumpriu o art. 28 da Lei n. 8.666/93 e o item 10.9, letra “b” do Edital,
uma  vez  que  somente  teria  apresentado  junto  à  sua  documentação  de
habilitação, a “alteração do Estatuto original”. 

Segundo  ela,  para atendimento ao Edital somente poderia  ser
admitido o “Ato Constitutivo, Estatuto Social ou Contrato Social em vigor
devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso
sociedades  por  ações,  acompanhado  de  documentação  de  eleição  de  seus
administradores,  ressaltando  por  fim,  que  no  caso  de  alterações,  seriam
admissíveis  o  contrato  social  ou  estatuto  consolidado.”  Por  este  motivo,
requer a inabilitação da Recorrida.

3  https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/relatoriodoclcm.pdf
4 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;

5  A Empresa MSM também ofertou Recurso em face da Declaração de Vencedora da Empresa BTEC
CONSTRUÇÕES Ltda., a qual restou inabilitada, em razão de ter sido julgado parcialmente
procedente o Recurso em comento.
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Segue em suas razões, afirmando inexistir compatibilidade do
objeto social da Recorrida com o objeto licitado, haja vista que, em seu
entendimento,  é  incompatível  que  uma  Empresa  que  presta  serviços  de
pavimentação  asfáltica  participe  de  uma  Licitação  para  fornecimento  de
C.B.U.Q, destacando ainda que, por não ter sido apresentado o contrato social
da  Empresa  na  documentação  de  Habilitação,  observou  a  total  ausência  de
compatibilidade entre objeto da Licitação e as atividades descritas no CNPJ
da Empresa Recorrida. 

Enfatiza que o Contrato Social da Recorrida deve guardar todos
os  requisitos legais  e  constar, expressamente no objetivo  social  área de
atuação  compatível  com  o  certame  licitatório,  o  que  deve  estar  também,
descrito em seu CNPJ, aduzindo que tal premissa decorre de imposição de lei,
sem citar a legislação que ampare tal afirmação. 

Discorre sobre a falta de comprovação de qualificação técnica
da Empresa Recorrida para o fornecimento de Concreto Betuminoso a Quente,
porquanto  seus  atestados  comprovem  apenas  a  prestação  de  serviços
pavimentação. 

b) Ausência de Licença  Ambiental  para Exploração de  Usina  de  Asfalto -
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, a Recorrente cita o item 4.2 do Edital (Anexo
II – Termo de Referência) e aduz que a Empresa Recorrida não possui Licença
ambiental compatível com o objeto da Licitação (código 14.2). Destaca que,
conforme  consulta  realizada  em  13.05.2019,  ou  seja,  em  data  posterior  à
abertura do certame,  não  consta do Cadastro Técnico Federal da Recorrida
atividade compatível com o objeto licitado (código 14-2).

c) Dos pedidos

Por  estas  razões,  a  Recorrente  sustenta  e  requer  a
reconsideração do ato que declarou a Empresa LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.,
vencedora do certame e, por conseguinte, a inabilitação da mesma. No caso de
ser mantida a Decisão desta Pregoeira, requereu a submissão do recurso à
apreciação superior.

IV. Das Contrarrazões Recursais da Empresa Recorrida

Os argumentos da Recorrente foram rebatidos pela Empresa  LCM
CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A. nos seguintes termos: 

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

A  Empresa  Recorrida  argumenta  que  o  Recurso  é  meramente
protelatório, porquanto sua documentação encontra-se de acordo com o disposto
no Edital de Licitação. Afirma que, a despeito da Recorrente ter aduzido o
descumprimento  do  item  10.9,  letra  “b”  do  Edital,  a  documentação  de
Habilitação  teria  sido  legitimamente  substituída  pelo  SICAF,  conforme
autorizado  no  item  10.13.3 do  Edital,  observando  ainda  que tal  fato  foi
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anotado por esta Pregoeira, conforme constou do Relatório de Análise de sua
Documentação. 

Acerca da alegada incompatibilidade do Objeto Social, de igual
modo,  aduz  não  proceder  as  alegações  da  Recorrente,  pois,  os  serviços
descritos  em  seu  objetivo  social,  especificamente  a  atividade  de
“pavimentação”  incluiria  o  manuseio  e  o  fornecimento  de  materiais
betuminosos, inclusive Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q).

Salienta que seus atestados de capacidade técnica demonstram
expertise para o fornecimento de C.B.U.Q em grandes quantidades, destacando
pontualmente os itens de fornecimento dos produtos licitados, que constam dos
atestados de capacidade técnica apresentados no certame. 

Ressalta  que  Declarou  a  disponibilidade  de  Usina,  fazendo
menção  ao  fato  de  que,  conforme  constou  do  Relatório  de  Análise  de  sua
documentação, seus atestados foram aprovados após Análise Técnica, conforme
Parecer Técnico de Engenharia. 

Quanto  à  alegada  ausência  de  previsão  de  “fornecimento  de
C.B.U.Q.” em  seu CNPJ,  a  Recorrida afirma que tal  fato não a  impede  de
executar o fornecimento, já que tal cadastro tem por finalidade demonstrar o
ramo  da  atividade  de  determinada  entidade  e  não  de  detalhar,  de  forma
minuciosa todas as atividades eventualmente desempenhadas pela Empresa. 

Alega que ofertou o menor preço para o Lote, que comprovou e
possuir  vasta  experiência,  tanto  no  fornecimento  do  C.B.U.Q.  propriamente
dito, quanto em  obras  de pavimentação rodaviária, citando o  princípio da
seleção da proposta mais vantajosa para rechaçar qualquer possibilidade de
inabilitação.

b)  Ausência  de  Licença  Ambiental  para  Exploração  de  Usina  de  Asfalto -
Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  ou
Utilizadoras  de  Recursos  Ambientais,  emitido  pelo  Ibama  não  contempla
atividades compatíveis com o objeto da Licitação

No tocante a esse ponto a Recorrida destaca que a Licença de
Operação dependente de informações relativas ao local e prazo de instalação
da usina, entre outros aspectos. Informa que o Edital de Licitação não exigiu
Licença de Operação no momento da Habilitação e cita o item 6.2 (do Termo de
Referência), para fundamentar suas razões.

Contesta  a  Recorrente,  aduzindo  que  possui  sim  Licença
Ambiental e que apresentou duas neste certame, sendo uma delas emitida pelo
Estado de Rondônia, para instalação de Usina no Distrito de Extrema, neste
Município de Porto Velho. 

Acerca do print relativo ao Cadastro Técnico Federal, por meio
do qual a Recorrente busca informar que a Recorrida não possui a atividade
compatível com o objeto licitado (código 14.2 - usina de produção de asfalto)
em seu cadastro Técnico Federal junto ao IBAMA, a LCM esclarece que se trata
de tela desatualizada, destacando o Certificado de Regularidade junto ao CTF/
APP apresentado no certame. 
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c) Dos pedidos

Por tais motivos, requer seja negado provimento ao Recurso e,
consequentemente, mantida sua habilitação no certame, por ser mais vantajosa
dentre todas as licitantes participantes do certame. 

 
V. Da decisão da Pregoeira 

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

Acerca da aventada ausência de envio do Documento exigido no
item 10.9, letra “b” do Edital, desde logo registro que aludida afirmação
está  em  descompasso  com  os  fatos.  Isto  porque,  consoante  justificado  no
Relatório de Análise da Documentação de Habilitação e Proposta da Empresa
Recorrida,  esta  Pregoeira  determinou  a  juntada  aos  autos  da  documentação
relativa à Habilitação Jurídica da Empresa  LCM no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF (fls. 1.502 a 1.523). 

Ademais, tal conduta é expressamente autorizada no instrumento
convocatório, conforme transcrito abaixo: 

10.1. A documentação de habilitação exigida neste Edital poderá
ser  substituída pelo  Sistema de  Cadastramento  de  Fornecedores
(SICAF)  e/ou  pelo  Sistema  de  Cadastro  de  Fornecedores  do
Município  de  Porto  Velho  (SISCAF), emitidos  em  favor  da
Licitante, exclusivamente nos documentos por eles abrangidos.
10.2. O Pregoeiro ou Equipe de Apoio, poderá efetuar consulta “on
line” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF,
em  relação  à  habilitação  jurídica,  à  regularidade  fiscal  e
trabalhista e à qualificação econômico-financeira da licitante.
(...) 
10.13.3. De  igual  forma  poderá  ser  substituída  pelo  Registro
Cadastral  no  SICAF  a  documentação  exigida  para  atender  ao
disposto nos subitens 10.9 (alíneas “a” a “c”), 10.10 (alíneas
“b” a “g”) e 10.12 (10.12.1 a 10.12.7) deste Edital, enquanto
durar o termo de adesão correspondente;

A fim de dar total transparência a todos os fatos relacionados
a presente Licitação, anoto que, tal substituição foi devidamente informada
no Relatório de Análise da Documentação da Empresa, não havendo, portanto,
que se falar em descumprimento ao Edital por parte da Empresa Recorrida. 

Noutro  ponto,  quanto  à  eventual  incompatibilidade  entre  as
atividades descritas no objeto social da Empresa e o Objeto desta Licitação,
importa  esclarecer  que  no  momento  da  análise  documental  solicitei
manifestação do Engenheiro Civil da Assessoria Técnica Especializada – ATESP/
SML, no sentido de informar a existência ou não de compatibilidade entre as
atividades.

Em resposta, o Engenheiro Civil da ATESP/SML emitiu o Parecer
Técnico de Engenharia n. 06/2019 (fls. 1.525 a 1.527), cuja conclusão foi no
seguinte sentido:   

“Quanto à compatibilidade do contrato social (fls. 1.504 a
1.507) com o objeto da Licitação, o art. 2º de seu Estatuto
Social descreve, entre outros, como objetivo da sociedade
a construção de obras de pavimentação e de infraestrutura,
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ainda levando em consideração o fato de já ter executado
grandes  obras  de  infraestrutura  e  pavimentação  com
fornecimento  de  Concreto  Betuminoso  Usinado  a  Quente,
conforme  demonstrado  em  seus  atestados  de  capacidade
técnica, demonstra a compatibilidade para o fornecimento
do material.” (destaquei)

Inobstante a manifestação do Engenheiro da Assessoria Técnica
Especializada – ATESP/SML ser, a priori, tecnicamente suficiente para atestar
a compatibilidade do objeto com as atividades desenvolvidas pela Empresa,
buscando aclarar de forma inequívoca a questão decidi promover diligência,
ainda na fase de análise dos documentos de habilitação para verificar se, de
fato a empresa teria sido responsável pela usinagem do material descrito em
seus atestados. 

O  resultado  da  diligência  foi  devidamente  consignado  no
Relatório de Análise da Documentação de Habilitação e Proposta da Empresa
Recorrida, cujo trecho que interessa transcrevo: 

Ainda quanto ao Parecer Técnico de Engenharia n. 006/2019, (fls.
1.525  a  1.527)  houve  manifestação  favorável  quanto  à
compatibilidade  do  objeto  deste  Pregão  com  as  atividades  de
pavimentação e infraestrutura, previstas no art. 2º do Estatuto
Social  da  Empresa  (fls.1.503  a  1.507),  ocasião  em  que  foi
avaliado também em  consonância com os atestados de capacidade
técnica apresentados pela Licitante, que comprovam a execução de
grandes obras de infra-estrutura e pavimentação.

Em vista de entender pertinente o correto esclarecimento do ponto
e  para  manter  a  adequada  instrução  processual  e  escorreita
fundamentação das decisões exaradas nos autos, decidi promover
diligência,  conforme autorizado  no  §3º  do  art.  43  da  Lei  n.
8.666/93  e,  na  forma  estabelecida  no  item  8.6  do  Edital,
solicitando à LCM esclarecimento quanto à forma de fornecimento
do material (C.B.U.Q).

Para  o  atendimento  da  diligência,  informei  que  seria  aceita
Declaração de que disporá da usina de concreto, acompanhada de
documentos  aptos  à  comprovação  da  atividade  de  usinagem  de
concreto  (eventuais  notas  fiscais  de  fornecimento  do  material
licitado,  licenças  de  funcionamento  para  usina  de  concreto
emitidas, ou outros documentos que subsidiem a comprovação de que
a LCM fabrica o material licitado). 

No prazo informado, recebi os documentos requeridos, tendo sido
encaminhados,  além  da  Declaração  de  que  disporá  de  usina  de
produção  de  asfalto  compatível  ao  objeto  licitado,  cópia  de
Licença de Instalação de Usina de Produção de Asfalto no Distrito
de  Extrema  –  Porto  Velho/Ro,  Licença  de  Operação  Ambiental,
emitida  em  favor  da  Licitante,  para  instalação  de  usina  de
produção de asfalto no Município de Pinhalzinho – SC, além de
Notas  Fiscais  de aquisição de  insumos  para produção de massa
asfáltica, entre outros documentos. 

Quanto à questão, entendendo efetivamente comprovado nos autos
que  a  Empresa  executa  atividades  de  fabricação  de  C.B.U.Q,
consignando desde já que todos os documentos acima poderão ser
solicitados  pelas  demais  Licitantes,  mediante  e-mail
(pregoes.sml@gmail.com).
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Assim, restou comprovado nos autos que a Empresa possui usina e
produz Concreto Betuminoso Usinado a Quente - C.B.U.Q, conforme Licenças de
Operação de Usina apresentadas no curso da diligência, estando demonstrado
também que a Recorrida adquiriu insumos/produtos para fabricação do material,
conforme Notas Fiscais apresentadas na mencionada diligência. 

As  apurações  acima  relatadas,  decorrentes  da  diligência  em
comento corroboraram as informações constantes dos atestados de capacidade
apresentados quanto ao fornecimento do material objeto da Licitação, já que
está  claramente  demonstrado  que  ela  possui  experiência  em  usinagem
(fabricação)do material, possuindo os meios para tanto (usinas e insumos). 

Ademais, denota-se que própria Recorrente aduz que deve haver
“compatibilidade” entre as atividades e colaciona inúmeras jurisprudências
neste sentido, extraindo-se dos recursos que apresentou  neste certame que
pretende  que  esta  Pregoeira  somente  admita,  para  fins  de  habilitação,
empresas que apresentem documentação que comprovem, no objeto social e no
CNPJ atividade idêntica ao objeto licitado. 

Malgrado toda sua insurgência sobre o tema, a Recorrente  não
fundamenta  seu  posicionamento  em  nenhuma  legislação  e,  bem  como  expôs  a
Recorrida em sede de Contrarrazões, a jurisprudência por ela citada apenas
corrobora a necessidade de compatibilidade entre as atividades.

Aliás, conforme já manifestado na resposta ao Recurso anterior,
esta Pregoeira somente poderia exigir atividade social idêntica ao objeto da
Licitação se o Edital assim o fizesse de forma expressa, o que não ocorreu no
caso concreto.

Por tal motivo, não havendo na   Lei de Licitações exigência de  
que o objeto social da empresa     contemple atividade exatamente igual ao que  
está sendo pretendido pela Administração, bem como, ausente exigências neste
sentido no Edital de Licitação, não há como dar razão à Recorrente, sob pena
de prática de ato ilegal.

Na  verdade,  a  exigência  legal  diz  respeito  somente  à
comprovação de inscrição da Licitante na esfera pertinente, com seus atos
constitutivos  registrados. É  por  meio da  capacitação  técnica  que  se deve
aferir se a licitante detém condição efetiva de entregar ou executar o que
está sendo licitado, nos limites previstos no art. 30 da Lei n. 8.666/93.

In casu, justamente por se tratar de fornecimento de material,
o  Edital  de  Licitação  fez  constar,  no  item  10.10,  letra  “a”,  exigência
relativa à “comprovação de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual
relativo  ao  domicílio  ou  sede  do  licitante,  pertinente  ao  seu  ramo  de
atividade e compatível com o objeto contratual”, o que foi cumprido pela
Licitante,  mediante  apresentação  do  Comprovante  de  Inscrição  Estadual,
emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Minas Gerais.

Face ao exposto, considerando a manifestação do Engenheiro da
ATESP/SML,  restando  demonstrada  após  diligência,  que  a  Empresa  executa
serviços de usinagem de C.B.U.Q, conforme licenças de operação de usina de
concreto betuminoso, o que coaduna com os atestados de capacidade técnica por
ela apresentados, por meio do qual foi demonstrada experiência anterior para
o fornecimento do material licitado, tendo a Recorrida Declarado sob as penas
da Lei que disporá de usina para a execução do fornecimento pretendido nestes
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autos  e  ainda,  por  não  haver  na  Lei  de  Licitações  e  no  Edital  nenhuma
exigência relativa à atividade social idêntica ao objeto da Licitação, julgo
improcedente o Recurso quanto a este item. 

 
b)  Ausência  de  Licença  Ambiental  para  Exploração  de  Usina  de  Asfalto -
Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  ou
Utilizadoras  de  Recursos  Ambientais,  emitido  pelo  Ibama  não  contempla
atividades compatíveis com o objeto da Licitação

Inicialmente, acerca deste tópico, cumpre contextualizar que, a
despeito  da  Recorrente  fazer  menção  a  “licença  de  operação  de  usina  de
asfalto”, extrai-se de suas razões que a insurgência  recai exclusivamente
sobre  o  Cadastro  Técnico  Federal de  Atividades  Potencialmente  Poluidoras,
exigido no item 10.11.136 e seguintes. Sobre o tema, assim dispõe o Edital de
Licitação: 

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.

No  mérito,  apesar  da  ausência  de  clareza  deste  tópico  do
Recurso,  a  questão  aventada  não  me  parece  recair  apenas  sobre  aspectos
jurídicos. Ao que revés, extrai-se das Razões de recurso, que a irresignação
diz respeito a eventual inclusão de atividade (código 14-2 usinas de produção
da asfalto) pela Recorrente em seu Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente  Poluidoras  –  CTF/APP,  em  data  de  13.05.2019 e, portanto,
posteriormente a data de abertura do certame, que ocorreu em 09.05.2019.

Por esta razão, torna-se indispensável rememorar que a Empresa
Recorrida  foi  regularmente  convocada  a  negociar  seu  preço  e  apresentar
documentos de habilitação em 03.06.2019, mediante convocação em campo próprio
do  Sistema,  cujas  mensagens  que  importam  transcrevo  abaixo  para  melhor
elucidação da questão: 

6  O item 10.11.3 consta do Edital, conforme exigência contida do Termo de Referência, o Anexo II do Edital,
no item: 4.2. Comprovação de Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de  Regularidade  válido,
conforme artigo 17, inciso I, da Lei nº 6.938/1981, da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, com
suas alterações, e legislação correlata.
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DATA MENSAGEM DA PREGOEIRA

03/06/2019
às

14:18:51

LCM: Considerando a inabilitação da empresa anterior e o retorno à fase
de aceitação de propostas, solicito que seja verificada a possibilidade
de negociação, conforme mensagem no campo de contraproposta. Responda no
aludido campo, por favor.

03/06/2019
às

14:22:35

LCM: Na forma do item 8.3.2, convoco o envio da habilitação e proposta
ajustada ao valor negociado, se aceito. Observe exigências relativas às
declarações, composição de custos do item 7 e doc. de habilitação exigi-
dos no item 10 e demais do Edital.

03/06/2019
às

14:23:21

LCM: Observe que o 8.3.4 dispõe que a documentação de habilitação deverá
observar a data de hoje. Se julgar necessário, poderá ser solicitada
prorrogação de prazo do prazo estabelecido no edital para envio de docu-
mentos, conforme 8.3.2.1.

Deve-se atentar que, conforme mensagem inserida no Sistema por
esta  Pregoeira  no  ato  da  Convocação  da  Empresa  Recorrida,  o  Edital  de
Licitação, de forma clara e expressa, previu no item 8.3.4 que “quando houver
desclassificação/inabilitação das primeiras colocadas, a documentação citada
nos subitens 8.3.2 quando apresentada pela próxima colocada convocada, deverá
ser apresentada conforme a data de sua convocação.”

Inobstante  a  questão relativa à exigência do Certificado de
Regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente
Poluidora - CTF/APP ter motivado a inabilitação da Licitante anteriormente
Declarada Vencedora para o lote, a BTEC CONSTRUÇÕES Ltda., importar destacar
que as circunstâncias fáticas não são as mesmas. 

No caso, muito embora a BTEC tenha apresentado, na data de sua
convocação,  o  Certificado  de  Regularidade  junto  ao  CTF/APP,  o  mesmo  não
contemplava o objeto licitado, nos termos da IN 06/2013, com suas alterações
posteriores e legislação correlata, conforme Resposta à consulta formulada
junto ao IBAMA.

Naquela,  após  consulta  ao  site  do  Ibama,  verifiquei  que  a
Empresa  BTEC chegou a regularizar a questão e incluído em seu cadastro o
código 14-2 (usinas de produção de asfalto), posteriormente a interposição de
Recurso Administrativo apontando a situação. 

Contudo, no caso da Empresa BTEC, a mesma procedeu alteração no
documento  exigido  para  fins  de  habilitação  posteriormente  a  análise  dos
documentos,  depois  do  fato  ter  sido  suscitado  em  sede  de  Recurso
Administrativo(interposto  também  pela  Empresa  M.S.M.).  Oportunizada  as
contrarrazões, a Empresa BTEC limitou-se a informar que a atividade prevista
em seu CTF/APP (Código 14-1) contemplaria a atividade Licitada. 

Para  avaliar  a  questão  à  luz  dos  fatos  que  me  foram
apresentados  naquele  momento  em  sede  de  razões  e  contrarrazões, procedi
consulta junto à Superintendência do IBAMA em Rondônia, o qual informou que o
código 14-1  (usinas de produção de concreto) não  contemplava a atividade
descrita  no  código  14-2  (usinas  de  produção  de  asfalto), Ofício n.  NQA-
RO/DITC/SUPES-RO, fls. 1.232 (inclusive verso). Nesse contexto que a Empresa
BTEC foi inabilitada, em estrita observância aos princípios da vinculação ao
instrumento convocatório e da isonomia.
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No caso da Empresa ora Recorrida (LCM), de modo diverso, houve
apresentação  do  Certificado  de  Regularidade  junto  ao  CTF/APP  no  momento
oportuno, ou seja, na fase de habilitação, tendo aludida certidão carreada
aos autos junto aos Documentos de Habilitação da Empresa, portanto, ainda que
eventualmente  tenha  havido  inclusão  da  atividade  objeto  do  Edital  de
Licitação em   03.06.2019  , considerando o que dispõe o item 8.3.4., a conduta é  
plenamente aceitável.

Nesse sentido, não há como esta Pregoeira deixar de observar
que o Edital de Licitação prevê que às Licitantes convocadas posteriormente à
desclassificação/inabilitação das anteriores devem comprovar sua Habilitação
na data da convocação, em estrita observância ao Princípio da Vinculação ao
Instrumento Convocatório, a respeito do qual Maria Sylvia Zanella Di Pietro7

ensina:
Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do
procedimento. Além de mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem
seu sentido explicitado, segundo o qual “a Administração não pode descum-
prir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vincu-
lada”. E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classifi-
cação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição cons-
tantes do edital.  O princípio dirige-se tanto à Administração, como se
verifica pelos artigos citados, como aos licitantes, pois estes não podem
deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório (edital ou
carta-convite); se deixarem de apresentar a documentação exigida, serão
considerados inabitados e receberão de volta, fechado, o envelope-propos-
ta (art. 43, inciso II); se deixarem de atender as exigências concernen-
tes a proposta, serão desclassificados (artigo 48, inciso I). Grifamos.

Portanto,  em  vista  da  ausência  de  irregularidade  na
documentação atacada, a qual se encontra em consonância com as disposições
contidas no Edital, não havendo amparo legal ou fático que possa ensejar a
modificação da Decisão recorrida, julgo improcedente também este item. 

 
V- DA CONCLUSÃO: 

Ante  ao  exposto, decido  conhecer do Recurso interposto  pela
Empresa  M.S.M.  INDUSTRIAL  Ltda,  por  preencher  os  requisitos  de
admissibilidade e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, com fulcro nos princípios
da vinculação ao instrumento convocatório, isonomia e da legalidade, pelos
motivos fundamentados nesta Resposta, mantendo-se nos mesmos termos a Decisão
que Declarou Vencedora do Certame a Empresa LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A. 

Como consequência da manutenção da Decisão Recorrida, submeto
os  autos  devidamente  instruídos,  para  Decisão  em  grau  Hierárquico  pela
Superintendente Municipal de Licitações, de acordo com o disposto no item
11.5.28 do Edital. 

Porto Velho, 24 de Junho de 2019. 

TATIANE MARIANO
Pregoeira – SML

7  PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 299.
8  11.5.2. No caso de haver interposição de recursos administrativos neste Pregão, quando o(a) Pregoeiro(a)

mantiver sua Decisão após o julgamento, deverá submetêla à Autoridade Competente para o Julgamento e
Decisão Hierárquica.
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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. 

DECISÃO HIERÁRQUICA 
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Trata-se Decisão Hierárquica relativa ao Recurso Administrativo
interposto  pela  Empresa  M.S.M.  INDUSTRIAL  Ltda.  em  face  da  Decisão  que
considerou  Habilitada  e,  como  consequência,  acarretou  a  Declaração  de
Vencedora no certame em epígrafe, da Empresa LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.
Ambas as Empresas estão devidamente qualificadas nos autos. 

Os autos vieram instruídos para atendimento ao disposto no item
11.5.2 do Edital de Licitação, que dispõe que “no caso de haver interposição
de recursos administrativos neste Pregão, quando o(a) Pregoeiro(a) mantiver
sua Decisão após o julgamento, deverá submetê-la à Autoridade Competente para
o Julgamento e Decisão Hierárquica.” 

Após  análise  às  Razões  de  Recurso  (fls.  1.737  a  1.744)  e
Contrarrazões (fls. 1.782 a 1.790)) a Pregoeira julgou improcedente o Recurso
Administrativo, pelos motivos externados e fundamentados na Decisão por ela
exarada nas fls. 1.804 a 1.808 dos autos. 

Compulsados  os  autos  e  analisados  os  termo  das  Razões  e
Contrarrazões  de  Recurso,  em  convergência  com  a  Decisão  exarada  pela
Pregoeira  designada  para  a  condução,  conheço  do  Recurso  interposto  pela
Empresa  M.S.M.  INDUSTRIAL  Ltda,  para  no  mérito,  NEGAR-LHE  PROVIMENTO,
mantendo-se  a  Decisão  que  Declarou  Vencedora  do  Certame  a  Empresa  LCM
CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.

Face ao exposto, devolvam-se os autos à Pregoeira para que, no
âmbito de suas competências, promova a regular tramitação dos autos, com a
adoção das providências pertinentes, até sua regular conclusão. 

Porto Velho, 24 de Junho de 2019.

PATRÍCIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Superintendente Municipal de Licitações
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