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Editais
ILUSTRISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS - BA.

ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 10.686.207/0001-15, situada na Rua
Dr. Joaquim Laranjeiras, 226 – 1º andar sala 3, Jardim Cruzeiro, Feira de Santana –
Bahia, vem por meio de seu procurador com endereço indicado no rodapé, a
presença de V. Exa., propor IMPUGNAÇÃO AO EDITAL no presente certame
(PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2021), tudo conforme adiante segue, rogando,
desde já, seja a presente dirigida à autoridade responsável para julgamento, pelos
motivos a seguir expostos:

DOS MOTIVO PARA A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO

A presente impugnação é interposta em decorrência de haver essa Comissão
Especial de Licitação, ter exigido explicitamente no edital a necessidade da empresa
apresentar “Licença Ambiental da jazida e autorização para exploração de recursos
minerais emitido para o órgão de origem da extração (rocha quando aparelhados
para paralelepípedos, guias, sarjetas, moirões ou lajes) para calçamentos emitidos
pelo MUNICIPIO da sede da jazida e pela AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO,
contendo carta de anuência emitida pelo proprietário da pedreira, com firma
reconhecida, firmando o compromisso de fornecer paralelepípedos e que possui
capacidade e estoque”, o que é algo que não é necessário e nem pode ser o
causador de um impedimento para que qualquer empresa tenha a possibilidade de
se tornar licitante.
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A exigência se confirma desnecessária, podendo inabilitar
uma empresa concorrente sem que haja motivo para que isto ocorra, já que é
vedada

QUALQUER

MEDIDA

QUE

RESTRINJA

OU

LIMITE

A

AMPLA

CONCORRENCIA ENTRE AS EMPRESAS, frustrando a competição e a economia
para a administração pública. O objeto se trata de uma obra de baixa complexidade,
não se justificando, portanto, a exigência.

Essa comissão já frustra os princípios licitatórios da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, já que não publicou nem enviou aos
licitantes as planilhas orçamentarias e os demais anexos exigidos para
participação no certame. Aliás, é sempre difícil conseguir informações a
respeito das licitações, editais e anexos nesta prefeitura.

A Constituição Federal, ao versar sobre licitações
públicas, estabeleceu, em seu art. 37, XXI (BRASIL, 1988), que somente poderão
ser exigidas qualificações técnica e econômica indispensáveis ao cumprimento das
obrigações. Por essa razão, toda e qualquer exigência que venha a restringir a
competição no certame licitatório, além de justificada e pertinente ao objeto, deve
ater-se ao que permite a lei, face ao princípio da legalidade. Ademais, devem ser
evitados formalismos e requisitos desnecessários, de modo a não ocasionar uma
restrição ainda maior à competitividade.

A lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública, veda que os agentes públicos
pratiquem atos tendentes a restringir ou frustrar o caráter competitivo do certame,
consoante se depreende da leitura de seu art. 3º (BRASIL, 1993):

“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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3CNHW+BGLSE2+ZND2MTIHQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
7 de Abril de 2021
4 - Ano IX - Nº 1061

Antas

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.

§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação,

cláusulas

ou

condições

que

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu
caráter competitivo, inclusive nos casos de
sociedades

cooperativas,

preferências

ou

distinções

e

estabeleçam
em

razão

da

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes
ou de qualquer outra circunstância impertinente
ou irrelevante para o específico objeto do
contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12
deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de
outubro de 1991;

Segundo o Acórdão 2579/2009 Plenário (Sumário):

É vedado aos agentes públicos incluir nos atos de
convocação

condições

que

comprometam,

restrinjam ou frustrem o caráter competitivo e
estabeleçam

preferências

ou

distinções

impertinentes em relação aos interessados. Nas
licitações públicas é vedado aos agentes públicos:
admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação,

cláusulas

ou

condições

que

comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter
competitivo

e

estabeleçam

preferências

ou

distinções em razão da naturalidade, da sede ou
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
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circunstância impertinente ou irrelevante para o
específico objeto do contrato;

“As exigências relativas à capacidade técnica guardam
amparo constitucional e não constituem, por si só, restrição indevida ao caráter
competitivo de licitações conduzidas pelo Poder Público. Tais exigências, sejam elas
de

caráter

técnico-profissional

ou

técnico-operacional,

não

podem

ser

desarrazoadas a ponto de comprometer o caráter competitivo do certame, devendo
tão-somente constituir garantia mínima suficiente de que o futuro contratado
detém

capacidade

de

cumprir

com

as

obrigações

contratuais.

Tais

exigências (sic) ser sempre devidamente fundamentadas, de forma que fiquem
demonstradas inequivocamente sua imprescindibilidade e pertinência em
relação ao objeto licitado.

O Acórdão 2477/2009 Plenário orienta que se evite a
inclusão de itens que restringem injustificadamente o caráter competitivo do certame
e contrariam, dessa forma, o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993.

Ainda utilizando o TCU, o Acórdão 6198/2009 Primeira
Câmara (Sumário) afirma que:
“São ilegais e atentatórias ao interesse público as
exigências

editalícias

que

restrinjam a

ampla

participação de interessados e constituam vantagens
absolutamente incompatíveis com o bom-senso, a
finalidade da norma e o objeto do serviço (...)”

Não há AMPARO LEGAL PARA A EXIGENCIA, QUE SE
CARACTERIZA EXCLUSIVAMENTE COMO RESTRITIVA!

DO EQUÍVOCO COMETIDO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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O seguinte argumento não pode prosperar, pois a
empresa recorrente participa frequentemente de processos licitatórios, tendo
inclusive prestado serviços de excelente qualidade semelhantes ao que exige o
edital, sempre apresentando toda a documentação realmente necessária e
cumprindo o quanto exigido.

Ou seja, não se pode existir esta insegurança no edital
para que exija algo que não é necessário, pois isso pode desabilitar empresas
capacitadas.

O art. 3 da lei 8.666/93, diz:
“A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, da seleção
mais

vantajosa

promoção

do

pra

a

administração

desenvolvimento

e

a

nacional

sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade
legalidade,
igualdade,

com

os

princípios

impessoalidade,
da

administrativa,

da

da

básicos

da

moralidade,

da

publicidade,

da

probidade

vinculação

ao

instrumento

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos.”

O ato praticado pela Comissão de Licitação é totalmente
abusivo e inclusive fere de morte os princípios da Lei de Licitações e também da
administração pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência). Não é razoável que a administração pública exija algo como fundamental
para que uma empresa concorra num processo licitatório, sendo que essa exigência
é incorreta e ineficaz.
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DO INCONFORMISMO DA IMPUGNANTE

Os administradores públicos não podem se deixar levar
por rigorismos inúteis e preciosismos técnicos, pois que apenas retardam e
oneram o processo de seleção. Com a habitual precisão, Hely Lopes Meirelles
ensina que:

"A orientação correta nas licitações é a dispensa de
rigorismos inúteis e a não exigência de formalidades
e documentos desnecessários à qualificação dos
interessados

em licitar

[...]

É

um verdadeiro

estrabismo público, que as autoridades superiores
precisam corrigir, para que os burocratas não
persistam

nas

suas

distorções

rotineiras

de

complicar aquilo que a legislação já simplificou [....]
Os administradores públicos devem ter sempre
presente que o formalismo inútil e as exigências de
uma

documentação

custosa

afastam

muitos

licitantes e levam a Administração a contratar com
uns poucos, em piores condições para o Governo"

Não há que se falar nessa exigência descabida. A
impugnante atende perfeitamente ao que diz o edital, cumprindo com tudo o que é
necessário.

Portanto, a referida exigência é um rigorismo inútil e
desconhecimento do que realmente a licitação necessita. Não é razoável que esta
lesão aconteça, devendo a comissão julgadora rever e reformar este ato falho e
abusivo, pois caso não seja a impugnação acolhida, a empresa recorrente impetrará
no judiciário um Mandado de Segurança com pedido liminar, requerendo a
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suspensão da licitação e a reforma do edital, caso esta comissão insista com essa
exigência descabida.

Caso não haja modificação, a comissão de licitação
estará ferindo de morte os principios norteadores do processo licitatório, bem como
os pilares da administração pública.

DO REQUERIMENTO FINAL

Assim, é que se requer a esta respeitável Comissão
Especial de Licitação que se digne de REVER e REFORMAR o edital, mais
precisamente no ponto que exige a obrigatoriedade da empresa apresentar “Licença
Ambiental da jazida e autorização para exploração de recursos minerais emitido
para o

órgão de origem da

extração (rocha quando

aparelhados para

paralelepípedos, guias, sarjetas, moirões ou lajes) para calçamentos emitidos pelo
MUNICIPIO da sede da jazida e pela AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO,
contendo carta de anuência emitida pelo proprietário da pedreira, com firma
reconhecida, firmando o compromisso de fornecer paralelepípedos e que possui
capacidade e estoque” COMO CONDIÇÃO PREVIA PARA PARTICIPAR DO
CERTAME, já que a medida e descabida, restritiva e abusiva, pois nenhuma
empresa pode ser inabilitada por este motivo, sendo que o processo licitatório deve
ser respeitado, como determina a Lei de Licitações n° 8666/93.

Nestes termos,
Espera deferimento.
Feira de Santana, 29 de março de 2021

TEC EMPREENDIMENTOS
EMPR
REENDIMENTOS E CONST. L
TDA
ULTRATEC
LTDA
CNPJ 10.686.207/0001-15
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AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE
ANTAS – ESTADO DA BAHIA
AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE ANTAS – ESTADO DA BAHIA
Ref.: EDITAL TOMADA DE PREÇO N.º 001/2021

A empresa ASCN CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°
33.957.361/0001-80, inscrição municipal sob o nº 00371600160, endereço
eletrônico: ascn.engenharia@gmail.com, estabelecida comercialmente na Rua
Pedro Paulo da Silva, nº 133, centro, Riachão do Jacuípe-Bahia, CEP nº
44.640- 000, vem, por intermédio de sua advogada (procuração anexa), com
fulcro no art. 5º, LV, e artigo 37 da Constituição Federal de 1988, artigos 30 da
lei 8666/93 apresentar

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
Em face do EDITAL TOMADA DE PREÇO N.º 001/2021 do Município de ANTASBA, pessoa jurídica de direito público interno.

I – RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
A Requerente é pessoa jurídica de direito privado cujo rol de atividades
econômicas contempla o objeto da licitação sob a modalidade TOMADA DE
PREÇO Nº 001/2021.
Após adquirir o Edital de Licitação em epígrafe, a Requerente submeteu
as suas cláusulas à análise, a fim de verificar a existência de eventuais vícios.
A conclusão dessa análise identificou a existência de ilegalidade, no
tocante a visível cláusula de direcionamento do certame, buscando
favorecimento de determinado licitante em prejuízo dos demais, quando o item
6.5, 3, m -- relativo a qualificação técnica– exigiu “empresas deverão apresentar
_____________________________________________________________________________
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Licença Ambiental da jazida e autorização para exploração de recursos minerais
emitido para o órgão de origem da extração (rocha quando aparelhados para
paralelepípedos, guias, sarjetas, moirões ou lajes) para calçamentos emitidos pelo
MUNICIPIO da sede da jazida e pela AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO, contendo
carta de anuência emitida pelo proprietário da pedreira, com firma reconhecida,
firmando o compromisso de fornecer paralelepípedos e que possui capacidade e
estoque”.
Ocorre que a exigência Editalícia, ecoa em desconformidade com a Lei
de Licitações (Lei nº 8.666/93) e com os princípios constitucionais do artigo 37
da Constituição Federal de 1988.
II – DO DIREITO
Observa-se que a fase de capacitação técnica é a oportunidade de a
empresa demonstrar sua habilidade em consonância com o objeto do contrato.
Entretanto, não deve a Administração Pública exigir em documentos
demasiados com intuito de restringir a participação das licitantes, tendo em
vista que a Lei de Licitações defende a livre concorrência. Desta forma, resta
cristalina a irregularidade do edital, que padece de vício de direcionamento, o
qual é vedado pela Lei das Licitações (Lei nº 8.666/93) que é clara ao prever em
seu artigo 27 a taxatividade no que pode ser exigido pelo ente público para fins
de habilitação das licitantes, in verbis:
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
IV – regularidade fiscal e trabalhista; (Redação dada pela Lei
nº 12.440, de 2011) (Vigência)
o
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7 da
Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999)

Assim sendo fica patente a irregularidade do edital, que padece de vicio
de direcionamento o que é vedado pela lei das Licitações Lei nº 8.666/93,
artigo 30 (in verbis):
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Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica
limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional
competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de
atividade pertinente
e
compatível
em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados
e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como
da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que
se responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que
recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou
conhecimento de todas as informações e das condições locais
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei
especial, quando for o caso.
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II deste
artigo, no caso de licitações pertinentes a obras e serviços, será
feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente certificados pela entidade
profissional competente, limitadas as exigências a:
a)
quanto
à
capacitação
técnico-profissional:
comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente,
na data da licitação, profissional de nível superior detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou
serviço de características semelhantes, limitadas estas
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de
quantidades mínimas ou prazos máximos;

Diante desses dispositivos, poder-se-ia concluir que a Lei nº 8.666/1993
veda exigências que não estejam positivadas na lei maior e na lei específica,
pois fere o princípio da livre concorrência tornando o certame viciado. Nesse
aspecto, não poderia a PREFEITURA DE ANTAS-BA programar a exigência
constante no item já mencionado, o que é totalmente ilegal, pois não é
contemplado pela lei.
O acórdão do 357/2015 do Tribunal de Contas da União é claro ao
afirmar a adoção de formas simples e suficientes para garantir uma proposta
mais vantajosa. Senão vejamos:
No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve
pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a
adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau
de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados,
promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo
extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das
prerrogativas dos administrados.

Assim o Agente Público está vinculado aos ditames da lei, só podendo
deliberar o que a lei permite, portanto, a discricionariedade neste caso não é
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permitida. Assim, quando o Agente Público - Prefeitura Municipal de ANTASBA -, passa a exigir documentos demasiados que caracterizam apenas
excesso formal, está claramente dificultando a participação de licitantes,
frustrando, desse modo, a Concorrência em benefício de algum preferido.
Ademais, o disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/96, que proíbe a
Administração de descumprir normas e o edital deve ser aplicado mediante a
consideração dos princípios basilares que norteiam o procedimento licitatório,
dentre eles o da seleção da proposta mais vantajosa, o qual o Edital do
Município fere ao exigir documentos inapropriados.
II.I – Da jazida irregular
Ainda não satisfeita, a empresa requerente realizou consultas junto a
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO de pedreiras autorizadas a exploração
de recursos minerais, e vejamos:

Figura 01 – Mapa de localização, com delimitação de áreas requeridas na Agência Nacional de
Mineração (Fonte: Google Earth)

Fica explicito que a região é carente de lavras licenciados, podendo ser
verificada no Sistema de Informações Geográficas da Mineração, que as áreas
requeridas em destaque na Figura 01 são para estudos, extração de areia e
_____________________________________________________________________________
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mármore. Sendo que no canto inferior direito existe áreas requeridas para
estudo de calcário, ou lavras que foram requeridas, mas encontram-se
irregulares, com multas, entre outros.
Os parâmetros para utilização de nova jazida foram bem explicados no
Memorando n° 351/CGCL/DIREX. de 26.02.2013, do Coordenador-Geral de
Cadastro e Licitações, quando deixa em evidência que a jazida deverá atender
as exigências técnicas do edital e do projeto, além de possuir licença de
instalação para sua utilização:
5. O CREA aponta o detalhamento especifico para tratamento de
ja/idas, empréstimos, área de uso como elemento técnico que devem
está incluída no Projeto de Engenharia Rodoviário. A Norma DNER
PRÓ 212/94 recomenda que o (sic) a escolha e exploração de uma
jazida deve ser feita considerando não apenas o custo financeiro,
mas também, e principalmente, os danos ecológicos consequentes.

O processo licitatório, a teor dos arts. 6°, IX, 7°, § 2°, l, e 12, VII, da Lei
n.° 8.666/93, com escora no art. artigo 225, § 1°, inciso IV, da Constituição
Federal, adota como premissa basilar que os projetos contenham estudos de
viabilidade ambiental, atraindo por consequência, o uso de insumos que
respeitem igual princípio nuclear. São sopesadas, sempre, a economia ao
erário, de um lado, e a proteção ambiental, de outro. Existindo conflitos entre
ambas as premissas, deverá prevalecer a segunda.
Sobre o tema, a jurisprudência é uníssona:
[... ] O Licenciamento Ambiental é exigência que se impunha e se
impõe quer do licitante, se ele extrair o produto mineral, quer de quem
lhe vai fornecer. Se assim é, pelo impacto que a extração mineral
causa ao meio ambiente e pelo que sua proteção, obrigatória como
visto, importa em custos extraordinários que se adicionam ao preço
final do produto, é que do edital deve constar a obrigatoriedade, como
forma de estabelecer o equilíbrio entre os concorrentes. Sentença
confirmada em reexame necessário. - Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul. Vigésima Primeira Câmara Cível. Reexame
Necessário n." 70008107518. Relator Desembargador Genaro José
Baroni Borges. Julgado em 09/06/2004. (grifou-se)

Nem é preciso dizer que o licenciamento ambiental é ato de caráter
complexo e moroso em cujas etapas intervêm vários agentes, devendo ser
precedido de estudos para constatar a existência, ainda que potencial, de
significativo impacto ao meio ambiente, sendo posteriormente submetido à
análise dos órgãos de âmbito estadual e federal, para somente então ser
iniciada a exploração da área. Ensaios precisam ser realizados criteriosamente
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com o material de lá extraído, se estão adequados às normas técnicas e
especificações do projeto, autorização do DNPM, IBAMA, etc.
Ressaltando ainda, que a qualidade ou aceitação dos insumos é de
caráter da contratada.
De tudo o que foi exposto à exaustão, uma coisa é certa: A
Administração Pública não tem como aceitar jazida irregular, podendo para
tanto desconsiderar a viabilidade socioambiental do plano apresentado.
Ressaltando ainda, que a qualidade ou aceitação dos insumos é de caráter da
contratada, visto o projeto e planilha base fornecidos pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANTAS, não leva em consideração a distância média de
transporte (DMT) para obtenção dos mesmos, sendo claro na Figura 01 que é
maior do que dimensionada inicialmente.
II.II – Sanções penais:
A tentativa com o presente edital de direcionar o certame, para alguém
já pré-acertado, pode os responsáveis responder penalmente nos seguintes
termos:
Lei de Licitações - Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante
ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si
ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Código Penal - Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente,
interesse privado perante a administração pública, valendo-se da
qualidade de funcionário:
Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. Parágrafo
único - Se o interesse é ilegítimo:
Pena - detenção, de três meses a um ano, além da multa.

III - DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer seja admitido a presente impugnação ao edital
TOMADA DE PREÇO N.º 001/2021, para que seja cancelado o referido edital
e posteriormente republicado sem os vícios aqui relatados nos seguintes
termos:
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a) Seja julgada procedente a presente Impugnação, anulando o Edital
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021, promovendo-se a publicação de
novo instrumento convocatório desprovido das cláusula impugnadas;
b) Subsidiariamente, caso seja possível sem causar prejuízo aos
demais licitantes, publicar errata suprimindo o item impugnado;
c) A notificação da decisão por meio do endereço eletrônico.

Nesses termos,
pede e espera deferimento.

NATÁLIA MARIA CORDEIRO DA RESSURREIÇÃO
ADVOGADA OAB/BA Nº 65.679

Riachão do Jacuípe-BA, 29 de março de 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ. 33 957.361/0001- 80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA

Com Cópia para:
PROMOTORIA PÚBLICA FEDERAL
PROMOTORIA PÚBLICA ESTADUAL
TCU – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CGU – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
TCE – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS
TCM – TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO
_____________________________________________________________________________
Rua Pedro Paulo da Silva, n° 133 Centro – Riachão do Jacuípe-Ba – Cep: 44640-000
Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303 – E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3CNHW+BGLSE2+ZND2MTIHQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Antas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3CNHW+BGLSE2+ZND2MTIHQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
7 de Abril de 2021
17 - Ano IX - Nº 1061

Quarta-feira
7 de Abril de 2021
18 - Ano IX - Nº 1061

Antas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3CNHW+BGLSE2+ZND2MTIHQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Antas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3CNHW+BGLSE2+ZND2MTIHQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
7 de Abril de 2021
19 - Ano IX - Nº 1061

Quarta-feira
7 de Abril de 2021
20 - Ano IX - Nº 1061

Antas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3CNHW+BGLSE2+ZND2MTIHQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Antas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3CNHW+BGLSE2+ZND2MTIHQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
7 de Abril de 2021
21 - Ano IX - Nº 1061

Quarta-feira
7 de Abril de 2021
22 - Ano IX - Nº 1061

Antas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3CNHW+BGLSE2+ZND2MTIHQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Antas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3CNHW+BGLSE2+ZND2MTIHQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
7 de Abril de 2021
23 - Ano IX - Nº 1061

Quarta-feira
7 de Abril de 2021
24 - Ano IX - Nº 1061

Antas

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021

OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS, PASSEIOS E ACESSIBILIDADE
NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE ANTAS - BA, INCLUINDO MÃO DE
OBRA E MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS,
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAL DESCRITIVO.

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO
Trata-se de impugnações interpostas pelas seguintes empresas: ASCN CONSTRUTORA
EIRELI, MATOS SANTOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA
e ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Argumentam que o item 6.5.3, alínea “m” -- relativo à qualificação técnica é irregular, pois
estaria restringindo a participação de licitantes e que tal exigência não estaria contemplada
no rol de documentos da qualificação técnica estabelecido por lei.
Juntaram contrato social e documentos pessoais dos sócios.
É o relatório.
DECISÃO
A exigência de licença ambiental, prevista no item 6.5.3 alínea “m” do instrumento
convocatório em questão não caracteriza restrição ao caráter competitivo.
Explica-se! É de se reconhecer que dois fundamentos justificam a legalidade da exigência
desse documento. O primeiro é de ordem normativa e, em especial, constitucional. O Art.
225 da Carta Cidadã de 1988, em seu Art. 225, que diz que:
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações“.
O Supremo Tribunal Federal, sob tema assim se posicionou:
“No atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta
a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da
população em geral a campos elétricos, magnéticos e
eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não
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existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros
propostos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), conforme
estabelece a Lei 11.934/2009. Essa a tese que, por maioria, o
Plenário fixou para efeito de repercussão geral ao dar provimento,
por maioria, a recurso extraordinário para julgar improcedentes
pedidos formulados em ações civis públicas. Essas ações debateram
o direito fundamental à distribuição de energia elétrica, ao mercado
consumidor, de um lado, e o direito à saúde daqueles que residem
em locais próximos às linhas pelas quais se efetua a transmissão, de
outro. Na espécie, acórdão de tribunal de justiça estadual impusera
obrigação de fazer a concessionária de serviço público no sentido
de observar padrão internacional de segurança e, em consequência,
reduzir campo eletromagnético em suas linhas de transmissão de
energia elétrica. A decisão recorrida fundamentara-se no princípio
da precaução e no direito fundamental a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade de vida. O Plenário
reafirmou que a proteção do meio ambiente e da saúde pública
com desenvolvimento sustentável seria obrigação constitucional
comum a todos os entes da Federação. Para tanto, a Constituição
confere ao Poder Público todos os meios necessários à consecução
de tais fins, incumbindo-o, inclusive, da competência para definir,
em todas as unidades da Federação, os espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos. Salientou que essa
obrigação não seria apenas do Poder Público, mas também daqueles
que exercem atividade econômica e que prestam serviços públicos,
como é o caso das companhias de distribuição de energia elétrica.
Destacou que essas empresas, por executarem serviços delegados
seriam regidas por regras de direito privado, ainda que na relação
com o poder concedente obedecessem a regime jurídico de direito
público. Por isso, estariam submetidas aos regulamentos emitidos e
ao controle realizado por agência reguladora competente e, no
exercício de suas atividades deveriam defender e proteger o meio
ambiente e o direito fundamental transindividual e do cidadão à
saúde,
em
sua
integralidade.
RE 627189/SP, rel. Min. Dias Toffoli, 8.6.2016. (RE-627189)
Depreende-se que, de forma razoável, o princípio do desenvolvimento sustentável é
responsabilidade de todos, inclusive do Estado, em suas diversas atribuições.
Esse princípio busca harmonizar a atuação da economia com a preservação do equilíbrio
ecológico. A jurista Derani1 reforça:

1

DERANI, Cristiane. Direito ambiental e econômico. São Paulo: Editora Max Limonad, 1997. p. 56.
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Um desenvolvimento harmônico da economia e ecologia que
devem ser ajustados numa correlação de valores onde o máximo
econômico reflita igualmente um máximo ecológico. Na tentativa
de conciliar a limitação dos recursos naturais com o ilimitado
crescimento econômico, são condicionadas à consecução do
desenvolvimento sustentável mudanças no estado da técnica e na
organização social.
Não é demais lembrar que no Art. 3º da Lei 8.666/1993, que diz que 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 (…),
portanto não basta a administração contratar os serviços é imperioso o cuidado com a
origem do material a ser empregado em tais serviços, essa é a essência legal da exigência
combatida.
Todas as medidas relacionadas à fiscalização dos meios e bens utilizados na prestação de
serviços ou realização de obras envolvendo processos licitatórios, desde que não obstando a
participação em um certame, devem ser praticadas para que o meio ambiente seja
preservado, assim como as leis que o protegem.
Inobstante a tais premissas, tal exigência também encontra amparo de ordem
jurisprudencial e doutrinária. Citando o ilustríssimo professor Marçal Justen Filho, que fez
comentários ao Acórdão 6.047/2015, proferido pelo Tribunal de Contas da União que se
manifesta pela regularidade dessa exigência:
Enfim, não teria cabimento que, apenas para assegurar a realização
de uma licitação, a Administração fosse obrigada a abrir mão das
exigências de localização ou de regularidade ambiental,
indispensável à satisfação das suas próprias necessidades e à
execução satisfatória do contrato.
Esse entendimento do TCU, inclusive, foi referendado pelo Poder Judiciário, no
julgamento do Agravo de Instrumento 837832/MG, já citado pelo Parquet, e aqui mais uma
vez reforçado no exerto a seguir:
Entendo, ainda, que as exigências editalícias não só não feriram o
§6º do Art. 30 da Lei 8.666/1993 (objeto de questionamento no
acórdão recorrido), como, na verdade, vieram ao encontro da
pretensão legal. É que a regularidade ambiental – requerida de
forma indistinta de todos os licitantes – pode ser vista como
uma necessidade essencial para que o objeto da licitação seja
executado sem o comprometimento ambiental.
Logo, o posicionamento de ambos os órgãos TCU e STF são harmônicos no sentido de
deverem ser atendidos os requisitos que deem maior proteção aos aspectos ambientais de
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uma obra ou serviço público, desde que previamente previsto no Edital, como ocorre no
certame em questão.
Cabe salientar por fim que, que a exigência do licenciamento ambiental em questão não é
diretamente relacionada ao licitante, mas ao fornecedor dos materiais que serão utilizados
nas obras, é possível concluir que esse requisito não obsta, impede ou dificulta a empresa
interessada de participar de uma licitação.
Forte em tais razões é que se conclui pela legalidade da exigência apontada e manutenção
do edital em todos os seus termos.

É o parecer, SMJ.

Antas/BA, 06 de abril de 2021.

Presidente da CPL
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