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

Proc. 02.00325/2017

Fls. _____________

Visto: ___________

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 URBENER URBANIZAÇÃO E ENERGIA S/A, já qualificada
nos autos em referência, contra o ato que a inabilitou para o Lote 02,
pelos motivos expostos no Relatório de Análise e Documentos de Habilitação
e Proposta, fls. 1.605 a 1.1.609 dos autos. A Empresa Declarada Vencedora
para o Lote em comento foi a Empresa YEM SERVIÇOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES-
EIRELI-EPP, também qualificada nos autos em epígrafe.

As razões de Recurso da Empresa URBENER estão autuadas nas
fls. 1.757 a 1.772 e as Contrarrazões da Empresa YEM estão nas fls. 1.791
a 1.801, e ambos os documentos foram divulgados no campo Documentos do
Sistema Licitações-e e no Portal da Prefeitura de Porto Velho. 

I – Dos requisitos de Admissibilidade

Inicialmente,  cumpre  salientar  que  atendendo  ao  prazo
consignado por esta Pregoeira, a Recorrente manifestou sua intenção de
recurso em campo próprio do Sistema, conforme mensagens que transcrevo
abaixo:

MENSAGENS NO CHAT DO LOTE
DATA EMITENTE MENSAGEM

11/06/19 às
13:29:50 Pregoeiro

Declarado o Vencedor, comunico a todos que, na forma do item
11.2 do Edital, registro abertura de 2 (duas) hora para manifes-
tação da intenção de interpor recursos, contados da presente
mensagem.

11/06/19 às
13:31:17 Pregoeiro

Saliento que não serão conhecidos recursos ofertados sem obser-
vância aos requisitos de admissibilidade previsto em Edital e
legislação, em especial os que não forem interpostos em campo
próprio do sistema e no prazo estabelecido.

MENSAGEM NO CAMPO RECURSO
DATA EMITENTE MENSAGEM

11/06/19 às
13:52:11

URBENER URBANIZACAO
E ENERGIA S.A.

Prezados Senhores, conforme item 11.2 do Edital, manifestamos
interesse de recurso.

Considerando  que  não  houve  motivação  na  manifestação
recursal e que ainda havia prazo para tanto, esta Pregoeira alertou à
Empresa sobre a necessidade de saneamento da questão, consoante mensagem
inserida no chat do Lote. Em resposta, a Recorrente informou, também no
chat do lote, o motivo de sua intenção de Recorrer, conforme abaixo: 

MENSAGENS NO CHAT DO LOTE

DATA EMITENTE MENSAGEM

11/06/2019 
às 14:07:30

Pregoeiro

URBENER: Considerando que ainda há tempo hábil, por favor, motive
seu recurso no campo em campo próprio do sistema, conforme item 11.2
e inciso XVIII do art. 4º da Lei n. 10.520/2002, no prazo informado
anteriormente.
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11/06/2019
às

15:32:11

URBENER URBANI-
ZACAO E ENERGIA

S.A.

A empresa Urbener manifesta sua intenção de Recurso por considerar a
decisão da inabilitação padece de flagrante equivoco, ref ao item
10.11.3 por dar interpretação diversas da prevista nas normas regen-
te da licitação.

11/06/2019
às

15:33:34

URBENER URBANI-
ZACAO E ENERGIA

S.A.

Uma vez ja informado interesse, o sistema nao permite inserir nova
mensagem no campo do sistema. entao informado por aqui. Dentro do
prazo legal será apresentado as razoes recursais.

 
Nesse contexto e, unicamente por medida cautela, seguindo

orientações  doutrinárias  e  jurisprudências  quanto  ao  tema,  acolhi  o
recurso  administrativo  e  abri  prazos  para  apresentação  das  razões  e
contrarrazões, nos seguintes termos: 

MENSAGENS NO CHAT DO LOTE

DATA EMITENTE MENSAGEM

11/06/2019
às

15:45:02

Pregoeiro

Senhores Licitantes, consoante consta das mensagens anteriores que
podem ser vistas neste campo, houve manifestação de interposição de
recurso pela Empresa URBENER, o qual muito embora ofertado em campo
próprio do sistema, não foi motivado (...)

11/06/2019
às

15:47:40

Pregoeiro

(...) instada a sanear a questão, no prazo do recurso, a mesma o fez
(motivação) 4 minutos após o prazo. Em que pese o exposto, analisan-
do que ter excedido 4 do prazo poderá caracterizar formalismo exage-
rado e ainda (...)

11/06/2019
às

15:48:58

Pregoeiro

(...) Seguindo orientação da doutrina e jurisprudência no sentido de
que o recebimento de recursos somente devem ater-se a requisitos de
admissibilidade, declaro aberto os prazos para envio de razões e
contrarrazões.

II. Dos fatos

A Empresa Recorrente (URBENER), após a fase de Lances, foi
classificada  em  segundo  lugar  para  o  Lote  02,  tendo  sido  instada  a
negociar seu preço e apresentar Documentos de Habilitação e Proposta para
o Lote em comento após a inabilitação da Empresa BTEC CONSTRUÇÕES Ltda.,
originalmente Declarada Vencedora para ambos os Lotes licitados no Pregão
que deu origem a este Recurso. 

A inabilitação da Empresa BTEC deu-se em razão de Recursos
Administrativos interpostos pelas Empresas  M.S.M. Industrial Ltda.  e a
própria URBENER, as quais alegaram entre outros motivos, que o Certificado
de  Regularidade  perante  o  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades
Potencialmente  –  CTF/APP,  emitido  pelo  IBAMA  em  favor  da  mencionada
Empresa não contemplava o objeto desta Licitação. 

Naquela  assentada,  a  Empresa  BTEC foi  inabilitada  após
análise  das  Razões  de  Recurso  e  Contrarrazões  de  Recurso,  depois  de
consulta formulada junto à Superintendência do IBAMA no Estado de Rondônia
– SUPES/IBAMA/RO, que esclareceu de forma inequívoca a questão relativa ao
enquadramento  da  atividade  no  Cadastro  Técnico  Federal,  conforme
exaustivamente motivada nos autos. 
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Quanto  à  Empresa  URBENER,  a  mesma  foi  convocada  em
03.06.2019,  conforme  mensagens  inseridas  no  chat  do  Lote  02,  que
transcrevo: 

MENSAGENS NO CHAT DO LOTE

DATA EMITENTE MENSAGEM

03/06/2019
às

14:24:50
Pregoeiro

URBENER: Considerando a inabilitação da empresa anterior e o retorno
à fase de aceitação de propostas, solicito que seja verificada a pos-
sibilidade de negociação, conforme mensagem no campo de contrapropos-
ta. Responda no aludido campo, por favor.

03/06/2019
às

14:25:33
Pregoeiro

URBENER: 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 ha-
bilitação exigidos no item 10 e demais do Edital

03/06/2019
às

14:25:50
Pregoeiro

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

Recebidos  os  Documentos  de  Habilitação  e  Proposta  de
Preços,  após  análise  dos  documentos  encaminhados,  detectou-se  que  a
Empresa  URBENER incorreu  nas  mesmas  circunstâncias  que  acarretaram  a
inabilitação da Empresa  BTEC, uma vez que o Certificado de Regularidade
perante o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente – CTF/APP,
emitido  pelo  IBAMA  em  favor  da  mencionada  Empresa  (URBENER)  não
contemplava o objeto desta Licitação, razão pela qual foi inabilitada,
conforme motivado no Relatório de Análise de Documentos e Proposta de
Preços, autuado nas  fls. 1.605 a 1.609 e disponibilizado no Portal da
Prefeitura de Porto Velho e no Sistema Licitações-e. 

Em vista disso, houve convocação da Empresa  YEM SERVIÇOS
TECNICOS  E  CONSTRUÇÕES-EIRELI-EPP  a  qual,  após,  encerrada  a  fase  de
negociação  e  analisada  a  documentação  de  habilitação,  foi Declarada
Vencedora para o Lote, tudo devidamente motivado no Relatório de Análise
de Documentos de Habilitação e Proposta de Preços (fls. 1.725 a 1.727). 

Acolhido o Recurso da Empresa URBENER, as Razões de Recurso
foram  tempestivamente  encaminhadas  e  estão  autuadas  nas  fls.  1.757  a
1.772.  Intimadas  as  demais  Licitante  para,  querendo,  Contrarrazar  os
termos do Recurso, somente a Empresa YEM SERVIÇOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES-
EIRELI-EPP  encaminhou  suas  Contrarrazões,  as  quais  também  foram
tempestivas e constam dos autos, nas fls. 1.792 a 1.801. 

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

III. Das Razões Recursais

De início, a Empresa Recorrente aduz que sua inabilitação
neste certame foi fruto de entendimento equivocado desta Pregoeira, uma
vez  que,  a  despeito  de  ter  sido  inabilitada  por  ter  apresentado  o
Certificado  de  Regularidade  junto  ao  Cadastro  Técnico  Federal  de
Atividades Potencialmente Poluidoras - CTF/APP enquadrado ao objeto desta
Licitação e nos termos da IN 06/2013 DO IBAMA. 
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Alega que, no momento de sua convocação já possuía aludido
Certificado de Regularidade contendo a atividade descrita no Código 14-2
(Usinas de Produção de Asfalto), contudo, relativo à sua filial na cidade
de Porto Velho e, segundo a Recorrente, não fosse o rigor na condução do
certame por parte desta Pregoeira, a realização da diligência autorizada
no  §3º  do  art.  43  da  Lei  n.  8.666/93,  junto  ao  IBAMA  poderia  ter
esclarecido a questão. 

Justifica  que  em  sua  matriz  somente  seriam  executadas
atividades de cunho administrativo, razão não haveria obrigação de CTF/APP
da Matriz com enquadramento à atividade de usinagem de concreto de asfalto
(Código 14-2). Informa que a fabricação de Massa Asfáltica é realizada na
Filial da cidade de Porto Velho, a qual possui o CTF/APP adequado ao
objeto (Código 14-2) e que, somente não havia sido encaminhado junto à sua
Documentação de Habilitação, pois, segundo ela, “decerto, teria incorrido
em  algum  deslize/descuido,  por  deixar  de  apresentar  o  comprovante  de
Cadastro Técnico de Atividades Potencialmente Poluidoras relacionado à
filial de Porto Velho”. 

A  Recorrente  encaminha  anexo  às  Razões  de  Recurso  ora
apreciadas o Certificado junto ao CTF/APP da Filial em comento e requer
seu recebimento com o fito de reverter a Decisão que a inabilitou no
certame,  aduzindo  que  a  juntada  do  documento  apresentado  em  sede  de
Recurso, se aceito por esta Pregoeira, configuraria apenas complementação
o Cadastro Técnico Federal apresentado pela Empresa em sua habilitação.
Cita jurisprudências que entende adequadas à pretensão deduzida.

Menciona que a aceitação do documento por ela apresentado,
ainda que a destempo, é medida que se impõe em homenagem ao princípio da
isonomia, uma vez que, segundo a Recorrente, a Empresa LCM Construção e
Comércio  S.A.  teria  apresentado  o  mesmo  documento  (Certificado  de
Regularidade  junto  ao  CTF/APP)  emitido  em  03.06.2019 e,  portanto,
posteriormente à abertura da Licitação. 

Aventa  que,  em  razão  do  excesso  de  rigorismo  desta
Pregoeira, haveria prejuízos à Administração em vista da diferença de
valores entre seu Preço e da Empresa Declarada Vencedora. Tenta esclarecer
o fato de ter ofertado recurso contra a habilitação da Empresa  BTEC,
afirmando  que,  ao  contrário  da  mencionada  Empresa,  a  URBENER sempre
possuiu  o  Certificado  de  Regularidade  (que  denomina  Licença  em  seu
Recurso). 

Em considerações finais, ataca a exigência de Certificado
de Regularidade junto ao Técnico Federal, informando ser mera formalidade,
uma vez que julga inviável do ponto vista lógico e econômico a fabricação
de massa asfáltica em locais distantes de Porto Velho e, por tal razão,
afirma  que  as  empresas  que  o  apresentaram  e  que  eventual  não  tenham
matriz/sede em Porto Velho, apresentam mero adereço à sua documentação. De
forma contraditória, alega não ser o caso de sua Empresa, que por ser
fabricante de fato, do produto, possui a licença junto ao IBAMA, o que dá
a certeza de que sua Empresa não provoca poluição ambiental na capital. 
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Por fim, requereu o recebimento do Recurso em seu efeito
suspensivo, conforme art. 109 da Lei n. 8.666/93. 

IV. Das contrarrazões

A Empresa  YEM SERVIÇOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES-EIRELI-EPP,
apresentou  Contrarrazões  ao  Recurso,  nas  quais  alega  que  o  Recurso
interposto  pela  Empresa  URBENER não  teria  atendido  os  requisitos  de
admissibilidade,  em  especial  da  TEMPESTIVIDADE  e  MOTIVAÇÃO,  o  que
afastaria  a  possibilidade  de  recebimento  do  Recurso,  sob  pena  de
malferição dos princípios da igualdade e da isonomia. 

Acerca da exigência do Cadastro Técnico Federal, afirma que
o Tribunal de Contas da União passou a dar sustentação à inclusão de
critérios de sustentabilidade socioambiental nas contratações públicas,
razão pela, não apenas admite exigências de tais critérios em Licitações
Públicas, como a cobrar que tais condutas sejam adotadas pelos gestores
públicos e, a partir destas orientações legais, há obrigatoriedade de
atendimento aos critérios de sustentabilidade socioambiental, motivo pelo
qual entende que tais exigências devem ser cobradas como requisitos de
habilitação. Nesse contexto, defende o Edital de Licitação estaria correto
em suas exigências relativas ao CTF/APP. 

Destaca ainda que  “a legalidade de se exigir o Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, já foi amplamente
comprovado a partir de documentos expedidos pelo próprio órgão ambiental -
IBAMA - fiscalizador da atividade, inclusive,  didaticamente,  através do
Relatório de Análise de documentos de habilitação da empresa recorrente,
expedido pela Comissão de Licitação”.

Quanto à inabilitação da Recorrente, sustenta que a mesma
foi  acertada  pois,  “fundamentou-se  a  partir  da  análise  do  CTF/APP
apresentado  por  esta,  em  que  foi  vislumbrando  atividade  diversa  e
incompatível  com o objeto do certame, uma vez que a mesma encontra-se
cadastrada  no  CTF/APP  para  atividade  enquadrada  na  categoria  22-1  -
Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos – Lei n. 6.938/1981: art.
10. Diversamente da exigida pelo órgão de proteção ambiental- IBAMA, e
pelo edital em questão, cuja categoria, em simetria ao objeto licitado,
deveria ser referente a “usinas de produção de Asfalto- 14.2”.

Afirma  que  “a  apresentação  de  atividade  diversa,
incompatível com o objeto da licitação, é descumprir exigência legal, e se
furtar ao poder de polícia exercido pelo órgão - IBAMA, uma vez que, por
força do registro obrigatório, todas as empresas passíveis de controle
ambiental, estão sujeitas a fiscalização”. Por estas razões, afirma que a
decisão  de  INABILITAÇÃO  DA  RECORRENTE  DEVE  SER  MANTIDA,  sob  pena  de
violação ao princípio da legalidade uma vez o Certificado de Regularidade
junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
não abrange a atividade objeto do certame.

No tocante à eventual possibilidade de aceitação do CTF/APP
apresentado  em sede  de  Recurso  pela Empresa URBENER, afirma  que:  “ao
arrepio da lei, a recorrente tenta juntar documento estranho ao processo
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licitatório,  além  disso,  cuja  emissão  foi  realizada  em  data  muito
posterior a sua convocação.”

Entende  que o presente recurso é meramente protelatório,
“vez que a discussão encontra-se totalmente superada, inclusive sustentada
em pareceres do TCU, quanto à impossibilidade de juntada de documento
novo, e ainda, estranho ao processo”, afirmando ainda que, “uma vez que a
licitante foi convocada a enviar sua documentação, qualquer documento que
porventura tenha deixado de enviar, que seja essencial à sua habilitação,
não pode ser suprido posteriormente, sob pena de conceder a licitante uma
segunda  chance  e,  desse  modo,  violar  o  princípio  constitucional  da
igualdade (art. 37, CRFB).”

Afirma que a Empresa Recorrente, ao participar do certame,
poderia ter optado por participar com sua MATRIZ ou Filial. Sendo eleita
inicialmente  pela  recorrente  a  empresa  MATRIZ,  todos  os  documentos
HABILITATÓRIOS, deveriam ser enviados com o CNPJ de eleição, ou seja, da
empresa MATRIZ. 

Cita o Item 10.13.14, II do Edital para ressaltar que todas
as participantes tinham pleno conhecimento das normas previstas no edital,
logo  aquele  que  desejasse  participar  do  certame  em  epígrafe  deveria
atender  ao  item  em  questão,  sob  pena  de  violação  ao  instrumento
convocatório.

Observa  que,  da  análise  aos  argumentos  da  Recorrente,
infere-se que há tentativa de confundir esta Pregoeira acerca dos intuitos
da personalidade jurídica entre matriz e filial, tentando levá-la a erro
ao dar interpretação diversa a citada questão, momento em que destaca que:
“somente quando uma FILIAL participa da licitação, esta poderá apresentar
documentos  em  nome  da  matriz,  inclusive  encontrando-se  descritos  na
própria  certidão,  que  são  emitidos  em  nome  desta  a  extensão  para  as
filiais!  Diversamente  do  Cadastro  técnico  Federal  e  da  certidão  de
regularidade do IBAMA- CTF,  que são emitidos para todos os CNPJs, isso
porque suas obrigações são individualizadas.”

Aduz que “o fato da empresa MATRIZ, ora recorrente, não
possuir a inscrição de sua atividade, relacionada ao item 14.2- usinas de
asfalto,  não  é  um  mero  erro  formal,  como  sustenta  a  recorrente,  é
descumprir exigência legal, uma vez que por força do registro obrigatório,
essas empresas são passíveis de controle ambiental. Tanto MATRIZ, quanto
suas filiais, devem entregar o  Relatório Anual de Atividades e fazer o
pagamento da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA e que o fato
gerador da TCFA é o exercício regular do poder de polícia conferido ao
IBAMA  para  controle  e  fiscalização  das  atividades  potencialmente
poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, de cada estabelecimento,
seja MATRIZ ou FILIAL.”

Por  fim, “informa que  o documento  pertencente à suposta
filial, não participante do certame e emitido após a data da convocação,
(o que possibilitaria, inclusive, a inclusão de atividade não prevista
anteriormente),  não  deve  ser  conhecido,  sendo  declarado  inexistente!
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Mantendo-se o ato que INABILITOU a empresa recorrente, por não atendimento
as regras do edital.”

Por tais motivos, requer o não conhecimento do recurso, por
não  atender  os  requisitos  de  admissibilidade  e,  subsidiariamente,  se
conhecido,  que  seja  improvido  por  esta  Pregoeira,  bem  como,  seja
indeferido qualquer efeito suspensivo ao Recurso ora julgado. 

V. Da decisão da Pregoeira 

No  mérito,  extrai-se  das  Razões  de  Recurso  que  o  ponto
fundamental de irresignação da Recorrente diz respeito à sua inabilitação
por ato desta Pregoeira, uma vez que afirma não ter sido observada a
existência  de  Certificado  de  Regularidade  no  Cadastro  Técnico  de
Atividades  Potencialmente  Poluidoras,  emitido  pelo  IBAMA  –  CTF/APP,
relativamente à Filial no Município de Porto Velho, no qual a Empresa
estaria enquadrada a atividade descrita no Edital. 

Firme na alegação de que já possuía o CTF/APP enquadrado no
Código 14-2 (usinas de Produção de Asfalto) relativo à sua filial na
Cidade  de  Porto  Velho,  o  qual  inclusive  remeteu  anexo  às  Razões  de
Recurso, a despeito de ter participado da Licitação com o CNPJ da Matriz,
a Recorrente afirma que esta Pregoeira deveria ter promovido a diligência
prevista no §3º do art. 43 da Lei n. 8.666/93, para verificar o CTF/APP da
aludida  Filial  e,  ao  não  fazê-la,  incorreu  em  rigorismo  excessivo  e
desnecessário. 

Tal como mencionado acima, em que pese ter participado da
Licitação  com  a  Matriz  e  não  com  a  Filial,  o  que  desobrigaria  esta
Pregoeira de promover a diligência aventada pela Recorrente, registro que
realizei  sim   consulta  junto  ao  site  do  IBAMA,  no  dia  04.06.2019,
relativamente ao CNPJ da Filial, contudo, naquela data, não havia nenhum
Cadastro no CTF/APP no CNPJ da aludida Filial.

Apenas para contrapor as alegações de que tal diligência
seria óbvia uma vez que a Recorrente seria atual fornecedora do material
licitado (C.B.U.Q) a esta Prefeitura, em que pese a alegação de que possui
Filial no Município de Porto Velho e que é por meio desta que executava o
fornecimento, saliento que na data da consulta (04.06.2019) não encontrei
empenhos emitidos em favor da Filial, tendo sido os empenhos emitidos
favor da Empresa  URBENER (que contam do aludido Portal) todos em nome
Matriz. Assim, a consulta foi realizada com o CNPJ da Filial que constava
do §2º do art. 2º do Estatuto Social da Empresa, que é mesmo informado no
CTF/APP apresentado anexo a este Recurso.  

Aludida  consulta  no  site  do  IBAMA  (relativa  ao  CNPJ  da
Filial) não foi registrada no Relatório de Análise da Documentação da
Empresa URBENER em vista da ausência de êxito na emissão da CTF/APP para a
Filial. 

Por tal razão, considerei desnecessário consignar o fato,
uma vez que, ainda que restasse positiva a consulta, haveria necessidade
de análise detida à legislação e jurisprudência relativa à matéria acerca
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da  possibilidade  de  aceitação  ou  não  do  documento,  pois,  tal  como
observado pela Empresa  YEM em suas Contrarrazões, é fato notório tanto
para a Administração quanto aos Licitantes, que o Edital de Licitação
previu  de  forma  taxativa  que,  “no  caso  de  optar  por  participar  da
Licitação com a documentação da Matriz, todos os documentos de habilitação
deveriam ser da matriz e, no caso de participar com a Filial, todos os
documentos deveriam ser da filial”, considerando-se também que,  não há
menção na legislação aplicável ao tema (IN 06/2013 e normas correlatas) de
distinções relativas ao enquadramento no Cadastro Técnico Federal entre
Matriz e Filial. 

Sopesando o exposto acima e, a considerar a forma veemente
em que a Recorrente afirma que no momento de sua habilitação, que se deu
em  03.06.2019,  já  possuía  o  CTF/APP  da  Filial  enquadrado  ao  objeto
licitado, o qual  somente  não  teria  sido  encaminhado,  ainda  segundo  a
Recorrente, por mero descuido seu na hora de providenciar a documentação,
em que pese constar de forma expressa no aludido documento como data de
emissão o dia 07.06.2019 (data da inabilitação da URBENER), tão logo tomei
ciência da alegação (o que ocorreu na data do recebimento das Razões de
Recurso), expedi o Ofício n. 001/PREGOEIROS/SML/2019, do dia 14.06.2019,
por meio do qual solicitei ao IBAMA que informasse a data efetiva de
emissão do CTF/APP relativo à Filial da Empresa  URBENER  URBANIZAÇÃO E
ENERGIA S.A., CNPJ n. 05.899.864/0003-72 (fls. 1.780). 

Em  resposta,  recebi  o  Ofício  nº
29/2019/NQA-RO/DITEC-RO/SUPES-RO, de  19/06/2019, fls. 1.802,  por meio do
qual a Superintendente do IBAMA no Estado de Rondônia informa que, após
consulta ao Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização – SICAFI (do
IBAMA) foi constatado que a Empresa  URBENER URNANIZAÇÃO E ENERGIA S/A,
incluiu a atividade Código 14-2 (Indústrias Diversas - Usinas de produção
de  asfalto),  em  07/06/2019. Anexo  ao  citado  ofício  recebi  a  Tela  de
Consulta no aludido sistema (fls. a 1.803), conforme abaixo: 
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Como  visto,  não  procede  à  afirmação  da  Recorrente  no
sentido de que a   URBENER   “sempre possuiu” o CTF/APP relativo à filial no  
Município de Porto Velho. Aliás, sobre essa questão, ressalto a falta de
lealdade da Recorrente com os fatos, que tenta modificar a verdade para
fazer valer sua pretensão de ser habilitada no certame.

Assim, ainda que por ventura, fosse considerada a hipótese
de  aceitação  de  documento  relativo  à  Filial,  resta  inequívoca  à
improcedência dos argumentos coligidos no Recurso pela Empresa  URBENER,
haja vista ela ter sido regularmente convocada a apresentar Documentos de
Habilitação em  03.06.2019 e, tal como comprovado nos autos e informado
acima, o documento por ela apresentado em sede de Recurso e que, por
alegado descuido, poderia ter sido esquecido de ser incluído no ato da
habilitação da Empresa, ainda nem sequer existia na mencionada data, tendo
sido emitido posteriormente à sua inabilitação no certame, em 07.06.2019,
consoante afirmado pelo próprio IBAMA. 

Pertinente anotar que a Empresa não se opõe às razões de
sua inabilitação com base no Certificado de Cadastro Técnico Federal de
Atividades  Potencialmente  Poluidoras  apresentados  no  ato  de  sua
habilitação, ou seja, com o CNPJ da Matriz. Pelo contrário, limitou-se a
tentar induzir esta Pregoeira à aceitação do CTF/APP apresentado em sede
de Recurso. 

Lado outro, a Recorrente cita a necessidade de tratamento
isonômico entre as Licitantes, aduzindo que à Empresa  LCM Construção e
Comércio S.A. teria sido possibilitada apresentação do CTF/APP emitido
posteriormente à abertura de Propostas. 

Referida alegação também não possui amparo fático, já que a
Empresa LCM Construção e Comércio  S.A. também foi convocada ao envio de
Documentos de Habilitação e Proposta no dia 03.06.2019, o que fez de forma
tempestiva, mediante envio de 2 (dois) e-mails, os quais inclusive foram
disponibilizados a todas as outras Licitantes que assim requereram, e nos
quais constavam todos os documentos de habilitação exigidos em Edital,
inclusive o CTF/APP, devidamente enquadrado no Código 14-2 (usinas de
produção de asfalto), emitido em seu favor pelo IBAMA. 

Comprovadamente,  o    Certificado  de  Regularidade  junto  ao  
CTF/APP  da  Empresa  LCM  foi  recebido  por  esta  Pregoeira  junto  à  sua
documentação  da  Habilitação  (no  mesmo  e-mail),  portanto,  ainda  que
eventualmente tenha havido ‘inclusão da atividade’ objeto da Licitação em
03.06.2019  , é notório que citado documento encontra-se em consonância com  
o quanto exposto no   item 8.3.4.,   sendo, portanto, plenamente aceitável à  
luz das exigências editalícias.

Isso porque, o Edital de Licitação, dispôs expressamente,
no mencionado 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.”
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No  que  concerne  ao  aventado  excesso  de  formalismo  que
poderia induzir a eventual perda de economia no certame, ressalto que tal
fato foi ponderado por esta Pregoeira ao acolher o Recurso administrativo
da URBENER, o qual não havia sido motivado em campo próprio do Sistema e,
mesmo instada a sanear a questão no chat do lote, o fez 4 (quatro) minutos
após  o  prazo  previsto  para  manifestação  recursal  e  no  chat  do  Lote.
Notadamente, quando decidi pelo acolhimento, foi justamente em ponderação
à necessidade de não incorrer em formalismos desnecessários.

Contudo,  além  da  Recorrente  não  trazer  em  seu  Recurso,
fatos capazes de autorizar a revisão da Decisão que a inabilitou, forçoso
consignar que a questão dos preços ofertados também se vinculam aos termos
do Edital de Licitação. 

Inescusável que esta Pregoeira, ao convocar a Empresa YEM,
procedeu tentativa de negociação dos valores por ela ofertados, tendo
inclusive como parâmetro os preços da Empresa inicialmente classificada
para o Lote (BTEC), entretanto, aludida Empresa informou não ser possível
a negociação solicitada. Para que fique clara a questão, transcrevo as
mensagens inseridas  no  campo  de  contraproposta do Sistema  na  fase  de
negociação com a YEM: 

DATA/HORA EMITENTE MENSAGEM

07/06/2019-
13:47

Contraproposta

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

07/06/2019-
14:25

Resposta
contraproposta Sra. Pregoeira, conseguimos chegar em R$ 8.421.750,00.

07/06/2019-
15:37

Resposta
contraproposta

Sra. Pregoeira envio-lhes a nova contraproposta no valor de R$
8.421.667,50  (oito  milhões  quatrocentos  e  vinte  e  um  mil
seiscentos e sessenta e sete reais e cinqüenta centavos).

07/06/2019-
16:40 Contraproposta

YEM: Não há possibilidade de reduzir mais esse preço? O valor
total  estimado  é  significativo.  Vamos  tentar  reduzir  um  pouco
mais? Sem prejuízo do prazo para envio de documentos, verifique
essa possibilidade.

07/06/2019-
18:37

Resposta
contraproposta

Sra. Pregoeira em atendimento a solicitação de vossa senhoria,
reduzimos  o  valor  do  lote  para  R$8.371.243,50  (oito  milhões
trezentos e setenta e um mil duzentos e quarenta e três reais e
cinqüenta centavos).

A negociação  teve  como  parâmetro o menor  preço  ofertado
inicialmente para o lote, apenas para que houvesse, de fato, persecução à
proposta efetivamente mais vantajosa, ou seja, aquela que atendesse aos
requisitos  estabelecidos  no  instrumento  convocatório.  A  tentativa  de
negociação formulada por esta Pregoeira é medida imperativa em atenção à
indisponibilidade  do  interesse  público,  que  exige  tal  conduta  desta
Pregoeira,  não  se  constituindo  em  obrigação  da  Licitante  aceitar  a
negociação proposta. 

Logicamente,  a  aceitabilidade  dos  preços  deve  ter  como
parâmetro  as  disposições  contidas  em  Edital  e,  tal  como  motivado  no
Relatório de Análise dos Documentos de Habilitação e Proposta da Empresa
YEM (fls.  1.725  a  1.727),  o  valor  por  ela  ofertado  encontra-se  em
consonância com os preços estabelecidos no Edital de Licitação, que além
do mais, divulgou os preços máximos admitidos para os Lotes, conforme
Anexo I do Termo de Referência.
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Aliás, o Tribunal de Contas da União já se posicionou no
sentido de que, no Pregão Eletrônico, o parâmetro normativo para aferição
da aceitabilidade da proposta melhor classificada é o valor estimado pela
Administração e não o menor preço ofertado na fase de lances. Nessa toada,
vejamos Acórdão 620/2014 – Plenário – TCU, in verbis:

1.  No  pregão,  o  parâmetro  normativo  para  aferição  da
aceitabilidade  da  proposta  melhor  classificada  é  o  valor
estimado pela Administração. É ilegal utilizar, na etapa de
negociação  do  certame,  os  valores  de  propostas
desclassificadas como referência para essa aferição. 
Representação  relativa  a  pregão  eletrônico  conduzido  pela
Empresa  Brasileira  de  Serviços  Hospitalares  (Ebserh),
objetivando  o  registro  de  preços  para  aquisição  de
equipamentos  de  vídeo  cirurgia,  apontara,  dentre  outras
irregularidades,  a  desclassificação  sem  motivação  de  três
empresas para o item 1. No item em questão, após a etapa de
lances, foram desclassificadas, em razão do não cumprimento
de exigências técnicas, as duas empresas melhor colocadas. 

O pregoeiro, então, passou a convocar as demais empresas para
negociação. Contudo, todas as propostas foram recusadas, sob
o argumento de "impossibilidade de negociação", a despeito de
apresentarem valores abaixo do estimado pela Administração.
Diante desse panorama, o pregoeiro reconvocou a empresa que
apresentara a menor oferta após a negociação, a qual reduziu
mais uma vez o valor da sua proposta, afinal aceita. A Ebserh
alegou,  em  suas  justificativas,  que  o  pregoeiro  buscara,
durante a negociação, "atingir valores mais próximos das duas
propostas mais vantajosas da fase de lances", recusadas por
desconformidade técnica. 

Em juízo de mérito, o relator, em consonância com a unidade
técnica, considerou que "a atuação do pregoeiro ofendeu os
ditames do art. 22, § 3º, do Decreto nº 5.450/2005, bem como
o princípio do julgamento objetivo". Observou que "a norma
confere ao pregoeiro a prerrogativa da negociação após a fase
de lances. Contudo(...) a negociação, assim  como  qualquer
outra etapa dentro do certame, possuiu seus exatos contornos
e limites definidos em norma própria".  Acrescentou que na
negociação"o  pregoeiro  irá  examinar  a  aceitabilidade  das
propostas, sendo que tal juízo circunscreve-se à verificação
de sua exequibilidade e sua compatibilidade em relação ao
estimado para a contratação (exame do preço), bem como para
auferir o preenchimento de todas as exigências habilitatórias
(...) tanto em relação à licitante como em relação ao objeto
(exame do objeto)". 

Em relação ao exame do preço,  destacou que deve atender ao
"ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sob
pena de tornar subjetiva tal apreciação".  Nesse sentido,"o
art. 25, caput, do Decreto nº 5.450/2005, estabeleceu que 'o
pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para
contratação'" (grifos do relator).

Assim, concluiu o relator que "o parâmetro normativo para
aferição da aceitabilidade da proposta (...) é o valor de
referência, mesmo porque é ele que serve de guia à formulação
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dos lances. De outra forma, não haveria sequer como garantir
a objetividade e a impessoalidade do julgamento, princípios
basilares  que,  em  última  instância,  garantem  a  lisura  do
certame e norteiam todo o procedimento licitatório".O relator
afastou ainda a regularidade da motivação das recusas por
“impossibilidade de negociação”, uma vez que duas empresas,
quando convocadas para negociar, "não apenas se manifestaram
como reduziram as propostas ofertadas na fase de lances". 

Considerando o "vício insanável" no motivo determinante para
a recusa da proposta da empresa chamada em primeiro lugar
para negociação, o Tribunal, acolhendo o voto do relator,
determinou à Ebserh a anulação daquele ato administrativo,
bem  como  dos  atos  dele  decorrentes,  ficando  a  unidade
jurisdicionada  autorizada,  se  houver  interesse,  após
reavaliação da conformidade do preço de referência, a dar
continuidade ao procedimento licitatório, informando ao TCU
as  medidas  adotadas.  Acórdão  620/2014-Plenário,  TC
029.346/2013-6, relator Ministro Valmir Campelo, 19.3.2014.

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia também possui
entendimento de que o menor preço não deve ser único parâmetro para as
decisões exaradas no momento na classificação de Empresas em procedimentos
licitatórios, sob pena de afronta ao Princípio da Isonomia. 

Nessa mesma perspectiva, destaco trecho do brilhante Voto
proferido pelo Conselheiro Substituto, Francisco Júnior F. da Silva, que
consubstanciou o Acórdão AC1-TC 00181/18, referente ao processo 05008/17,
julgado à unanimidade pelos Membros da 1ª Câmara do TCE/RO:

Como se vê, o atendimento às disposições contidas
no Edital vincula tanto a contratada quanto à Administração,
de forma que a desclassificação do licitante que não as tenha
observado é medida que se impõe.

Embora a empresa TCA – Técnica Construções Rondô-
nia – EIRELI tenha ofertado o menor preço como memorou o MPC,
no valor global de R$19.112.030,34 (dezenove milhões, cento e
doze mil, trinta reais e trinta e quatro centavos), a mesma
não cumpriu a exigência editalícia referente ao desconto li-
near, não restando opção a Comissão Permanente de Licitação a
não ser desclassificá-la do procedimento.

A  medida  levantada pelo  Parquet,  consistente  no
chamamento da empresa pela CPL para saneamento do vício, além
de não encontrar amparo legal, malferiria o Princípio da Iso-
nomia, como bem delineado no Parecer 122/2017/ASSESSORIA/SU-
PEL da SUPEL (documento ID 516906), quando na apreciação do
recurso administrativo interposto pela empresa, que assim se
manifestou:

(...) 
Destarte, corroborando os fundamentos da entidade,

entende-se que a CPL agiu em conformidade com a norma, não se
mostrando plausível exigir que a Comissão adotasse conduta
distinta por falta de previsão legal (princípio da Legalida-
de), bem como por implicar em violação ao Princípio da Isono-
mia entre os licitantes.
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Dando continuidade, também  não merecem prosperar
os argumentos de que a decisão da CPL não atendeu ao interes-
se público, conforme apontado pelo Ministério Público de Con-
tas, haja vista que a seleção da melhor proposta não está
vinculada somente ao fator menor preço, mas também a obser-
vância das cláusulas do instrumento convocatório.

Em outras palavras, se a proposta ofertada, ainda
que seja com o menor preço, estiver em dissonância a qualquer
disposição do Edital, não será para a Administração a propos-
ta mais vantajosa.

Sobre a matéria, Tiago Coutinho de Oliveira1 ensina
o seguinte:

(...)
O que se exige da Administração é que busque sem-

pre a melhor proposta. Não há, no teor do dispositivo,
qualquer menção expressa a menor preço. Por óbvio que
uma proposta com valor reduzido em relação às demais a
princípio aparenta ser aquela que de fato melhor repre-
sente o interesse público. Todavia, tal pressuposto não
reflete a realidade quando o preço ofertado não foi for-
mulado com base nos requisitos impostos pela Administra-
ção.  Nesse caso, com toda certeza, o menor preço não
equivalerá a melhor proposta.

Portanto, por melhor proposta deve se entender não
somente aquela que oferecer o menor preço, mas também, e
principalmente, a que guardar consonância com os requi-
sitos impostos pela Administração como necessários à sua
elaboração. Nesse sentido, de nada adianta uma proposta
que apresente valor reduzido se, na sua elaboração, não
foram obedecidos os critérios previstos expressamente no
edital. 

Entender de modo contrário equivaleria a ferir o
princípio da isonomia, pois, a adoção de critérios dife-
rentes geraria, consequentemente, propostas com valores
distintos, o que poderia, em tese, permitir que os lici-
tantes que não se valeram das imposições consignadas no
edital obtivessem benefícios em relação aos demais, cum-
pridores das condicionantes previstas no ato convocató-
rio.

(...)
Para concluir, importante ressaltar que os princí-

pios da vinculação aos termos do edital e da proposta
mais vantajosa não se contrapõe. Pelo contrário, se com-
plementam, pois este é precedido por aquele. Vale dizer,
portanto, que somente haverá melhor proposta se os re-
quisitos previstos no edital restarem cumpridos quando
da sua elaboração. 

Indiscutivelmente, a Empresa YEM ofertou preço abaixo do
estimado no Edital e aceitou negociar condições melhores do que aquelas
ofertadas  em  seu  lance  inicial,  não  havendo,  à  luz  das  disposições
contidas em Edital, razões que ensejem rejeição à sua Proposta, uma vez

1
 OLIVEIRA, Tiago Coutinho de. O princípio da vinculação ao edital atrelado ao da proposta 
mais vantajosa. Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 08 maio 2014. Disponivel em:
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.47911&seo=1>. Acesso em: 07 fev. 2018.
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que  o  Edital  estabeleceu  preço  máximo  aceitável,  o  qual  vinculou  os
licitantes e esta Pregoeira à sua observância.

Quanto às considerações finais da Empresa URBENER, observo
que a mesma ataca a validade da própria exigência do Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras. Apesar de não ser mais
possível atacar exigências contidas no Edital, porquanto ultrapassada a
fase, urge informar que o Edital encontra-se em estrita consonância com a
legislação licitatória, cumprindo rememorar que, entre as finalidades do
Procedimento  Licitatório  encontra-se  a  promoção  do  desenvolvimento
nacional sustentável2.

 
O Cadastro Técnico Federal foi exigido conforme orientações

contidas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, para o qual aludido
Cadastro deve ser exigido para fins de habilitação das Licitantes, uma vez
que  objeto  trata  da  de  prestação  de serviço ou  comercializa  produtos
potencialmente poluidores. 

Observo ainda que constou do Edital, de forma alternativa,
a possibilidade de apresentação do CTF/APP do fabricante do produto, da
licitante e, ainda, foi admitido que "Caso o licitante seja dispensado de
tal  registro e/ou da  licença, por  força de dispositivo legal,  deverá
apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as
penas  da  lei",  o  que  estaria  sujeito  à  averiguação  por  parte  da
Administração. 

Por fim, acerca das contrarrazões ofertadas pela Empresa
YEM,  entendo  devidamente  esclarecido  o  contexto  em  que  foi  aceito  o
Recurso da Empresa URBENER. No que pertine à impossibilidade de inclusão
de documento apresentado pela Recorrente em fase de Recurso, em que pese
ser juridicamente relevante e procedente a manifestação da YEM, a questão
não foi objeto de enfrentamento nesta oportunidade, por não ser verdadeira
a informação trazida pela Recorrente de que já possuiria o documento no
momento do julgamento de sua habilitação, sendo então, desnecessário o
aprofundamento da matéria. 

As  questões  trazidas  pela  YEM,  relacionadas  à
obrigatoriedade de CTF/APP tanto para Matriz quanto para Filial, apesar de
coadunar com seu posicionamento no sentido de que a legislação do IBAMA,
aparentemente não faz distinção entre o fato gerador para Filial e Matriz,
resta inócuo o enfrentamento desta questão em razão de verificar que, a
despeito de ter sido emitido apenas para a Filial, o documento enquadra-se
nos  mesmos  problemas  que  motivos  a  inabilitação  da  BTEC,  ou  seja,
comprovadamente a atividade foi incluída no CTF/APP em data posterior à
análise da documentação, conforme atestado pela Superintendência do IBAMA
em Rondônia e, portanto, não poderia ser aceito sob pena de afronta ao
princípio  da  isonomia,  vinculação  ao  instrumento  convocatório  e
legalidade. 

2 De acordo com a Lei nº 12.349, de 15/12/2010, que alterou o art. 3º da Lei nº 8.666/93, introduzindo
o desenvolvimento nacional sustentável como objetivo das contratações públicas
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    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Proc. 02.00325/2017

Fls. _____________

Visto: ___________

V- DA CONCLUSÃO: 

Ante ao exposto, decido conhecer do Recurso interposto pela
Empresa  URBENER  URBANIZAÇÃO  E  ENERGIA  S.A.  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 YEM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÕES - EIRELI. 

Como  conseqüência  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 11.5.23 do Edital. 

Porto Velho, 24 de Junho de 2019. 

TATIANE MARIANO
Pregoeira – SML

3
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 submetê-la à Autoridade Competente para o Julgamento e
Decisão Hierárquica.
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    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Proc. 02.00325/2017

Fls. _____________

Visto: ___________

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  de  Decisão  Hierárquica  relativa  ao  Recurso
Administrativo interposto pela Empresa URBENER URBANIZAÇÃO E ENERGIA S/A,
já qualificada nos autos em referência, no qual a Recorrente sustenta e
requer a revisão do ato da Pregoeira designada para a condução do certame,
que a considerou inabilitada para o Lote 02 do Pregão em epígrafe, pelos
motivos consignados no Relatório de Análise de Documentos de habilitação e
Proposta de Preços, constante dos autos.

A Empresa Declarada Vencedora para o Lote respectivo Lote
foi  a  Empresa  YEM  SERVIÇOS  TECNICOS  E  CONSTRUÇÕES-EIRELI-EPP,  também
qualificada nos autos em epígrafe.

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. 1.757 a 1.772) e
Contrarrazões  (fls.  1.792  a  1.801) a  Pregoeira  julgou  improcedente  o
Recurso  Administrativo,  pelos  motivos  externados  e  fundamentados  na
Decisão por ela exarada nos autos (fls. 1.810 a 1.816). 

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  URBENER URBANIZAÇÃO E ENERGIA S/A.,  para no mérito,  NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se a Decisão que Declarou Vencedora do Certame a
Empresa YEM SERVIÇOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES-EIRELI-EPP.

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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