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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2019 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2019 

Data da Sessão de Abertura e Julgamento do Pregão: 9 de Dezembro de 2019. 

OBJETO: Construção de 53 (Cinquenta e três) Casas Populares mistas, (madeira e 

alvenaria), com área de 73,60 m2 no Loteamento Bom Jesus. 

 

IMPUGNANTE: COMPENSADOS SCHROEDER EIRELI 

 

1. DOS FATOS 

 

Trata-se de Impugnação, interposta por COMPENSADOS SCHROEDER EIRELI, em 

face ao instrumento convocatório da Concorrência em destaque, cujo objeto é a 

Construção de 53 Casas Populares mistas, conforme normas, especificações e 

características constantes no Edital e seus Anexos.  

 

Alega a impugnante, acerca do edital, a necessidade de acrescentar a seguinte exigência: 

“solicitar ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou 

envie imediatamente, sob pena de não aceitação da proposta, o Comprovante de 

Registro do Fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do 

respectivo Certificado de Regularidade válido”. 

 

É o breve relato. 

 

2. DA ANÁLISE 

Recebe-se a impugnação, dado o respeito aos pressupostos de estilo. 

 

No mérito, improcedente a irresignação.  

 

A impugnante fundamentou genericamente o pleito com base na alteração sofrida pela 

Lei n. 8.666/93, a qual estabelece que “a licitação destina-se a garantir a observância 
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do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável”1.  

 

Diante de tal redação, requereu a inclusão de exigência no edital, a qual supostamente 

deveria estabelecer a necessidade de apresentação de Comprovante de Registro do 

Fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, emitido pelo IBAMA, em nome da 

empresa fabricante/extratora da madeira a ser utilizada na obra. 

 

Ocorre que, inicialmente, da análise do pleito, não nos parece razoável exigir das 

empresas participantes a apresentação de documentos de seus fornecedores, os quais 

podem nem terem sido contratados ainda, tendo em vista que nada impede, logicamente, 

a aquisição dos materiais por parte da vencedora após a finalização do certame. 

 

Nesse lume, notório é que tal exigência violaria o princípio da legalidade2, diante da 

inexistência de previsão na legislação que rege o certame, bem como, restringiria o 

caráter competitivo do referido. 

 

Ademais, vislumbra-se que a impugnante equivocou-se ao pleitear o estabelecimento de 

tal cláusula, de maneira provisória e após a fase de classificação das propostas, como se 

o certame fosse na modalidade Pregão, porquanto, notório é o fato de tratar-se da 

modalidade Concorrência. 

 

Veja, o objeto do processo licitatório em análise não é a aquisição de madeira, mas a 

edificação de casas, sendo que, tal exigência somente seria razoável caso a atividade e a 

natureza da licitante participante demandasse a emissão de tal documento por ordem 

legal. 

 

                                                                 
1 Art. 3º da Lei n. 8.666/93. 
2 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 
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Ainda, a título de argumentação, não há falar de afronta ao desenvolvimento 

sustentável, porquanto, o edital e anexos estabelecem uma série de medidas que 

contemplem a fiscalização da regularidade ambiental da licitante e seus fornecedores. 

Extrai-se do item 8.1.14 da minuta de Contrato Administrativo anexo ao edital: 

 
8.1.14 - Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a 
Contratada deverá obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos 
fiscalizadores, inclusive Corpo de Bombeiros, e às concessionárias de serviços 
públicos para a execução destes serviços, bem como, após sua execução, os 
documentos que certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos e 
concessionárias. 

 

No mesmo sentido, extrai-se das fls. 22 do Memorial Descritivo anexo ao edital: 

 
“Todas as madeiras utilizadas na obra deverão ter apresentados laudos de 
procedência e espécie”  

 

Portanto, embora não contemple a cláusula almejada pela impugnante, a Concorrência 

em análise conta com todas as exigências legalmente estabelecidas, bem como, 

estabeleceu no contrato administrativo a ser celebrado e no memorial descritivo, 

medidas para a fiscalização da regularidade do material utilizado. 

 

Outrossim, notório é que se deve presumir a regularidade administrativa e ambiental da 

empresa e seus fornecedores, sendo que, há inúmeros órgãos responsáveis pela 

fiscalização dos referidos, não sendo atribuição do Município exigir documentos de 

terceiros sem previsão legal. 

 

Desta forma, verifica-se que as exigências contidas no instrumento convocatório 

possuem respaldo no poder discricionário da administração pública, dentro do limite de 

legalidade e não tem o objetivo de frustrar o caráter competitivo do certame. 

 

Os termos do edital atacado mostram-se regulares, respeitam o interesse público e se 

amoldam aos princípios da Administração Pública.  

 

3. DA DECISÃO 

Assim, em face da fundamentação exposta, DECIDO: 

a) Pelo conhecimento da Impugnação; 
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b) Negar Provimento à impugnação apresentada pela empresa COMPENSADOS 

SCHROEDER EIRELI em face do Concorrência nº 002/2019; 

c) Manter as condições e prazos estabelecidos no Edital.  

 

Intime-se. Publique-se. Registre-se. 

 
Vargem Bonita, 04 de dezembro de 2019. 
 

 
 

 
 
_______________________________________  

LUIZ FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
 
 

_______________________________________  
MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI  

Prefeita Municipal 
 


