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

Processo Administrativo: Nº 08.00614/2016

Pregão Eletrônico Nº 030/2016 SRP Nº 025/2016

Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS PARA  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
HOSPITALAR,  LABORATORIAL  E  AMBULATORIAL  –  HIGIENIZAÇÃO,
CONSERVAÇÃO,  DESINFECÇÃO  DE  SUPERFÍCIES  E  MOBILIÁRIOS  E
RECOLHIMENTO  DOS  RESÍDUOS  DO  GRUPO  “D”,  PARA  ATENDER  AS  ÁREAS
FÍSICAS  PERTENCENTES  A  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE  DE  PORTO
VELHO.

Assunto: JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO 

Empresa Recorrente: PLANACON INDÚSTRIA COMÉRCIO E LIMPEZA LTDA
Recorrida: Pregoeira

A Pregoeira, formalmente instituída pelo Decreto nº 1132 de 13 de

março  de  2017,  julga  e  responde  com  fulcro  no  item  12.6  do

Instrumento convocatório, na Lei 10.520/02, Decreto nº 10.300/06,

que regulamenta  esta  Lei  e  demais  dispositivos  aplicáveis,  o

Recurso interposto pela licitante  PLANACON INDÚSTRIA COMÉRCIO E

LIMPEZA  LTDA, contra  sua  inabilitação,  nos  termos  a  seguir

aduzidos.

I – DAS PRELIMINARES

Cumpre  dizer,  desde  logo,  que  as  decisões  tomadas  no  contexto

deste processo administrativo, cujo instrumento convocatório é o

edital  de  Pregão  Eletrônico  nº  030/2016,  estão  em  perfeita

consonância  com  os  ditames  da  lei,  tendo  sido  observada  a

submissão  aos  princípios  da  Legalidade,  da  Moralidade,  da

Impessoalidade, da Razoabilidade, Celeridade, da Eficiência, entre

outros não esquecendo o da Vinculação ao Instrumento Convocatório

e do Julgamento Objetivo.

Partindo deste entendimento, a Administração deve atuar primando



não somente pela Legalidade como também pela Celeridade em todos

os seus cometimentos, neles incluídos os processos licitatórios,

bem como analisar as documentações com base no critério indicado

no  ato  convocatório,  e  nos  termos  específicos  das  mesmas,

impedindo  que  a  licitação  seja  decidida  sob  o  influxo  do

subjetivismo, de sentimentos, impressões ou propósitos pessoais da

Pregoeira julgadora. O interesse público demanda a eficiência da

Administração, a qual demonstrar-se pronta tanto para acudir as

demandas da sociedade como para suprir as próprias necessidades.

II – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

A  Recorrente  alega,  inicialmente,  que  participou  do  presente

certame  municiada  de  todos  os  documentos  exigidos  no  Edital  e

demais atos convocatórios, que é licenciada nesta municipalidade

desde 2007, e nunca lhe foi exigida a Licença de Operação, isso

porque,  a  atividade  desenvolvida  pela  empresa  concorrente  é

diretamente nas unidades de saúde do próprio Município de Porto

Velho, de modo que a única sede que a empresa requerente tem é o

seu  escritório,  local  onde  não  se  desenvolve  nenhuma  atividade

poluidora direta ou potencialmente causadora de dano ambiental,

pois serve apenas para arquivo de documentos e controle dos seus

colaboradores e afirma que há vários anos presta serviço para o

Município de Porto Velho, tendo contrato de prestação de serviço

de limpeza ainda vigente.

Nessas  condições,  aduz  que  sempre  esteve  munida  da  Licença  de

Instalação e que nunca lhe fora exigida outra licença ou a Licença

de Operação. 

A empresa também alega que a própria legislação municipal só exige

licença  ambiental  de  operação  (LO)  dos  empreendimentos  que



desenvolvem atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras do

meio ambiente, não sendo essa a sua situação. 

Cita  a  matéria  da  Lei  Complementar  138/2001,  que  estabelece  o

seguinte:

Art. 52.  Autorização ambiental Municipal

é o ato administrativo pelo qual o órgão

ambiental  do  município,  através  de

procedimento  técnico-administrativo,

permite  a  localização,  instalação,

ampliação e a operação de empreendimentos

e  atividades  utilizadoras  de  recursos

ambientais,  consideradas  efetiva  ou

potencialmente  poluidoras  ou  daquelas

que,  sob  qualquer  forma,  possam  causar

degradação  ambiental  ou  causar

significativa  alteração  no  entorno

imediato,  considerando  as  disposições

legais  e  regulamentares  e  as  normas

técnicas aplicáveis ao caso. 

Art. 53. Depende de autorização prévia da

SEMA,  sem  prejuízo  de  outras  licenças

legalmente  exigíveis,  a  obtenção  de

licença para funcionamento de:

I – atividades ou empreendimentos efetiva

ou  potencialmente  poluidoras  ou

degradadoras do meio ambienta:

II – atividades ou empreendimentos para

os quais à legislação federal ou estadual

exigem a elaboração do Estudo de Impacto

Ambiental; (Redação dada ao inciso pela

Lei Complementar nº 177, de 09.12.2003,

Ed. de 09.12.2003)

III  –  atividades  de  extração,

beneficiamento,  comercialização,



armazenamento,  transporte  ou  utilização

de recursos ambientais;

IV  –  atividades  de  industrialização,

armazenamento,  comercialização,

transporte  ou  utilização  de  produtos

tóxicos ou explosivos;

V  –  atividades  ou  empreendimentos  que

interfiram,  direta  ou  indiretamente,  no

sistema hídrico;

VI  –  empreendimentos  que  impliquem  na

modificação do uso do solo, parcelamento,

loteamento,  construção  de  conjunto

habitacional  ou  urbanização  a  qualquer

título;

VII  –  atividades  com  movimentação  de

terra,  independente  de  finalidade,

superior a cem metros cúbicos.

Cita também o artigo 61 da Lei Complementar 138/2001:

Art.  61.  A  autorização  prévia  da  SEMA

para localização, instalação, construção

ou ampliação, bem como para operação ou

funcionamento  das  fontes  poluidoras

enumeradas  neste  Código,  em  seu

Regulamento ou Anexos, quando for o caso,

fica  sujeita  a  expedição  das  seguintes

licenças:

I - Licença Ambiental Prévia (LAP);

II  -  Licença  Ambiental  de  Instalação

(LAI);

III  -  Licença  Ambiental  de  Operação

(LAO).

Parágrafo  único.  As  licenças  indicadas

nos  incisos  deste  artigo  poderão  ser

outorgadas  de  forma  sucessivas,

vinculadas  ou  isoladamente,  conforme  a



natureza  e  características  do

empreendimento ou atividade.

Feita as suas considerações a empresa concorrente vem requerer que

seja  reconsiderada  a  decisão  de  desclassificação  e  considere  a

empresa  concorrente  devidamente  licenciada  para  o  exercício  de

suas  atividades  e,  por  conseguinte,  seja  determinado  o  seu

prosseguimento no certame em curso.

  

III – DA ANÁLISE

Após reexame baseado nas alegações da Recorrente, expostas no item

II da presente peça, a Pregoeira passa à análise de fato.

Primeiramente gostaria de ressaltar, que em todo momento buscou-se

fazer com que o presente certame licitatório seguisse na íntegra

os dispositivos contidos no instrumento convocatório para com o

caso concreto.

Quando  o  edital  remete  suas  deliberações  as  leis  citadas  e,

principalmente  a  Lei  nº  8.666/93,  aos  princípios  basilares  das

licitações em seu art. 3°, in verbis: 

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.  (Redação
dada pela Lei nº 12.349, de 2010).



Aproveitamos  para  chamar  a  atenção  que,  nenhum  processo

licitatório está imune ao exercício do contraditório, obrigando a

autoridade competente, bem como, ao responsável pelo certame, a

sopesar  com  toda  a  diligência  e  bom  senso  os  questionamentos

administrativos impostos por licitantes.

Em que pese a indignação da Recorrente contra a decisão que a

desclassificou  na  Qualificação  Técnica,  primeiramente

transcreveremos o que diz a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

quanto ao ponto em debate:

Art.  27. Para  a  habilitação  nas

licitações exigir-se-á dos interessados,

exclusivamente, documentação relativa a:

I - habilitação jurídica;

II - qualificação técnica;

III - qualificação econômico-financeira;

IV – regularidade fiscal e trabalhista;
(Redação  dada  pela  Lei  nº  12.440,  de
2011) (Vigência)       

V  –  cumprimento  do  disposto  no  inciso

XXXIII do art. 7o da Constituição Federal.
(Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999)

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

I  -  registro  ou  inscrição  na  entidade
profissional competente;

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

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9854.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art2
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument


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

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

Vale trazer a lume o que preceitua a Lei nº 10.520 de 17 de Julho
de 2002 em seu artigo 4º, verbis: 

Caput:  Institui,  no  âmbito  da  União,

Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,

nos  termos  do  art.  37,  inciso  XXI,  da

Constituição  Federal,  modalidade  de

licitação  denominada  pregão,  para

aquisição de bens e serviços comuns, e dá

outras providências. 

Art.  4º A  fase  externa  do  pregão  será

iniciada  com  a  convocação  dos

interessados  e  observará  as  seguintes

regras: 

XIII  -  a  habilitação  far-se-á  com  a

verificação  de  que  o  licitante  está  em

situação  regular  perante  a  Fazenda

Nacional, a Seguridade Social e o Fundo

de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e

as  Fazendas  Estaduais  e  Municipais,

quando for o caso,  com a comprovação de

que atende às exigências do edital quanto

à  habilitação  jurídica  e  qualificações

técnica e econômico-financeira; 

A  vinculação  ao  instrumento  convocatório  é  um  dos  princípios

norteadores da licitação, estando contido no art. 3º, da Lei nº

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/99856/lei-n-10-520-de-17-de-julho-de-2002#art-4_inc-XIII
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/99856/lei-n-10-520-de-17-de-julho-de-2002#art-4_inc-XIII


8.666/93, e é a garantia da lisura do procedimento, conforme ensina

Carvalho Filho: 

“...é a garantia do administrador e dos

administrados.  Significa  que  as  regras

traçadas  para  o  procedimento  devem  ser

fielmente  observadas  por  todos.  Se  a

regra  fixada  não  é  respeitada,  o

procedimento  se  torna  inválido  e

suscetível  de  correção  na  via

administrativa  ou  judicial”  (CARVALHO

FILHO,  José  dos  Santos  -  “Manual  de

Direito  Administrativo”.  16ª  Edição.

Lumen Juris Editora). 

Revendo-se todo o processo licitatório, verificamos que o Edital

foi observado pela Administração Pública, sobretudo no que tange a

documentação e as especificações do objeto, não havendo razão para

ser contestado nenhum procedimento utilizado, até mesmo porque o

Edital sequer foi impugnado a esse respeito por nenhuma licitante

antes da fase de lances, momento oportuno para isso. 

O estipulado no subitem 11.4.2 do Edital, referente a Licença de

Operação  emitida  pelo  órgão  do  Meio  Ambiente  Municipal  ou

Estadual, sendo em total acordo com as normas reguladoras desse

certame.

A Resolução COMDEMA Nº 3 DE 08/09/2016, aduz: 

Art.  5º A  SEMA  no  exercício  de  sua

competência  de  controle  ambiental

instituídas peia Lei Complementar nº 138,

de  28  de  dezembro  de  2001  e  Lei

Complementar nº 591 de 23 de dezembro de

2015  expedirá  os  seguintes  atos

administrativos: 



II  -  Certidão  de  Viabilidade  Ambiental

(CVA): concedida para os empreendimentos

cujo licenciamento ambiental não compete

ao órgão ambiental municipal, bem como de

empreendimentos  não  passíveis  de

licenciamento  ambiental,  conforme  os

critérios  estabelecidos  em  portaria

específicas; 

VII - licença ambiental de operação (LO):

autoriza  a  operação  da  atividade  ou

empreendimento,  após  a  verificação  do

efetivo  cumprimento  do  que  consta  das

licenças  anteriores,  com  as  medidas  de

controle  ambientais  e  condicionantes

determinados para a operação; 

Visando um melhor esclarecimento a respeito desse certame buscamos

subsidiariamente auxilio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável, através do ofício nº 795/GAB/SEMA,

de Porto Velho, 03 de março de 2017. O Diretor do Licenciamento

Ambiental, Sr. Nilton Velozo Bezerra aduz:

“ A Certidão de Viabilidade Ambiental não é o documento oficial

competente  para  informar  se  o  empreendimento  deve  ou  não  ser

licenciado  e  NÃO  EXISTE  LISTA  DE  DISPENSA  DE  LICENCIAMENTO

AMBIENTAL APROVADO EM LEI NO MUNICÍPIO, devendo o empreendimento

buscar seu licenciamento para realizar suas atividades.

Salientamos  que,  mesmo  não  sendo  um  instrumento  adequado  para

informar a necessidade de licenciamento ou não, a certidão emitida

nº 031/2016 não autoriza o funcionamento do empreendimento, sendo

explicitado  a  necessidade  de  licenciamento  casa  haja  início  de

atividades.” 

Diante do exposto entendemos que a Empresa  Planacon Indústria e

Comércio e limpeza Ltda  não atendeu ao edital no item 11.4.2 da



forma indicada pela análise técnica folhas 1803 a 1807 do Processo

nº 08.00614/2015.

Dessa  forma,  concluímos  que  a  Empresa  Planacon  Indústria  e

Comércio e limpeza Ltda não está de acordo, vez que o Edital é

claro em pedir a Licença de Operação.

 

IV - DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, em respeito ao instrumento convocatório e em estrita

observância aos demais princípios da licitação, CONHEÇO do recurso

apresentado pela empresa Planacon Indústria e Comércio e limpeza

Ltda, tendo em vista a sua tempestividade, para no MÉRITO, julgá-

lo IMPROCEDENTE,  mantendo  a  desclassificação  da  Recorrente  nos

Lote 01 e Lote 03.

Porto Velho – RO, 10 de Abril de 2017

Vânia Rodrigues de Souza
Pregoeira – SML 


