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GABINETE MUNICIPAL 
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO n° 66/2.020 
PROCESSO SA/DL n° 117/2.020 
OFERTA DE COMPRA N° 846100801002020OC00000008 
Objeto: registro de preços de concreto asfáltico usinado a quente 
(C.A.U.Q.). 
Impugnante: Líder Asfalto Rápido Eireli 
 
 

Trata-se de impugnação ao Edital do Pregão Presencial nº 
66/2020, Processo SA/DL nº 117/2020, apresentada pela empresa Líder 
Asfalto Rápido Eireli, que deve ser conhecida, por ter sido protocolada 
dentro do prazo estabelecido nos parágrafos 1º e 2º, do artigo 41, da Lei 
federal 8.666/93, com alterações posteriores.  

 
 Insurge o Impugnante contra a exigência de prova de 

registro na Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
ANP, uma vez que a legislação somente exige o registro para a 
comercialização do asfalto. 

 
Também protesta para que conste no edital a exigência de 

apresentação do laudo técnico para a garantia da qualidade do produto 
licitado, além da apresentação da amostra da empresa vencedora  

 
 
DECISÃO 
 
Preliminarmente cumpre salientar que a peça impugnatória 

não apresenta normas legais acerca do registro da licitante na Agencia 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ANP. 

 
A mencionada Resolução ANP nº 16/2010, trata a 

autorização da atividade de refino de petróleo: 
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Art. 1º Fica regulada, pela presente Resolução, a atividade de refino 
de petróleo, que abrange a construção, modificação, ampliação de capacidade e 
operação de Refinaria de Petróleo, condicionada à prévia e expressa autorização da 
ANP. 

  
Em seu artigo 3º, trata do seguinte: 
 
Art. 3º Sem prejuízo das demais disposições legais, não poderá 

exercer a atividade de refino de petróleo, conforme estabelecido no art. 1º, a 
Requerente em cujo quadro de diretores, administradores, acionistas controladores 
ou sócios, conforme o caso, participe pessoa física ou jurídica que: 

 
Como se lê, o artigo não refere a autorização para o 

exercício da atividade de distribuição. 
 
A Resolução ANP nº 2/05 regulamenta a atividade de 

distribuição de asfalto. 
 
Art. 1º. Ficam estabelecidos, pela presente Resolução, os requisitos 

necessários à autorização para o exercício da atividade de distribuição de asfaltos 
e a sua regulamentação. 

 
Neste sentido, a legislação trazida pela Impugnante não 

faz menção com relação à dispensa do registro, contudo, em pesquisa 
realizada pelo Departamento de Licitação não se comprovou a necessidade 
do registro. 

 
Mesmo porque, pesquisando em outros editais de objeto 

idêntico que constam no BEC – Bolsa Eletrônica de Compras, foi apurado a 
dispensa do registro. 

 
Deste modo, visando a aumentar a competitividade do 

certame, a exigência do registro deve ser removida do edital. 
 
A questão da exigência de amostras e de laudo técnico 

situa-se na seara da faculdade da Administração pública nas decisões 
acerca da confecção do edital. 
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Ensina o renomado doutrinador Celso Antônio Bandeira de 
Mello em obra monográfica acerca do tema: 

 
“Discricionariedade, portanto, é a margem de liberdade que 

remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios consistentes de 
razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos cabíveis, perante cada 
caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à 
satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou 
da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente, 
uma solução unívoca para a situação vertente”. 

 
As condições editalícias foram declinadas no instrumento 

convocatório com observância dos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade que orienta maior ou menor exigência e, neste sentido, 
não há necessidade de alteração. 

 
Assim sendo, diante de todo o exposto, acolhe-se 

parcialmente a impugnação apresentada pela empresa Líder Asfalto Rápido 
Eireli, para fins da exclusão da exigência do registro da licitante na ANP. 
  
 
 
Monte Alto, 16 de setembro de 2.020. 

             
 

    
 

João Paulo de Camargo Victório Rodrigues 
Prefeito 


