
 

        

 
 

 

GABINETE DA PREFEITA 
 
 
Pregão Eletrônico nº 21/2.021 
Processo SA/DL nº 24/2.021 
Objeto: registro de preços de concreto betuminoso usinado a quente 
CBUQ. 
Impugnante: Constrúnica Construtora Ltda.  
 
 

Trata-se de impugnação ao Edital n.º 21/2021, do Pregão 
Eletrônico n.º 21/2021, Processo SA/DL n.º 24/2021, apresentada pela 
empresa Constrúnica Construtora Ltda., 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.  

 
Em síntese, insurge o Impugnante contra edital do pregão 

em referencia por não exigir dos licitantes a demonstração do registro 
perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA, do 
licenciamento ambiental perante a CETESB, comprovação da execução de 
serviços similares em pelo menos 50% (cinquenta por cento) da execução 
pretendida e que deixe de exigir o registro na Agencia Nacional do Petróleo, 
Gás Natura e Biocombustível ANP. 

 
Alega que o objeto do Edital do pregão possui natureza de 

serviço de engenharia e, por esta razão deveria exigir os registros no CREA 
e CETESB e a exclusão do registro na ANP, fundamentando sua 
argumentação em jurisprudências e resoluções referente a questões 
tributárias. 

 
Afirma que ser obrigatório o registro no Conselho Federal 

de Engenharia e Agronomia CONFEA de toda pessoa jurídica que se 
constitua para prestar ou executar serviços de engenharia. 

 



 

        

 
 

 

Argumenta que no Estado de São Paulo, para certas 
indústrias possam funcionar legalmente, são obrigadas a obter o 
licenciamento ambiental expedido pela Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo CETESB.  

 
Aduz que seja acrescido ao Edital a exigência de 

quantitativos mínimos no atestado de capacidade técnica, nos termos da 
Súmula nº 24, do tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 
 
DECISÃO 
 

 
Preliminarmente cumpre destacar a diferença entre serviço 

e compra, como bem definida na, ainda em vigor, Lei federal nº 8.666/93: 
 

Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 

. . .  

II - Serviço - toda atividade destinada a obter 
determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: 
demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, 
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais; 

III - Compra - toda aquisição remunerada de bens 
para fornecimento de uma só vez ou parceladamente; 

 
O Pregão Eletrônico nº 21/2021 tem como objeto:  
 

1.1 - Constitui objeto deste pregão o registro de 
preços de concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.) – graduação D, 
relacionado no Anexo I – Modelo de Proposta Comercial, deste Edital, tudo 
conforme especificações, quantidade estimada e condições nele 
estabelecidas, visando aquisições futuras pela Administração municipal. 

 
 



 

        

 
 

 

Como visto, a finalidade da licitação é o registro de preços 
para aquisição futura, conforme as necessidades da Administração 
Municipal e, em nada se assemelha a serviços de engenharia como supõe 
a Impugnante. 

 
Deste modo, totalmente equivocada a afirmação da 

Impugnante de que o objeto do pregão se refere a “serviço licitado” ou ainda 
“serviços de engenharia”. 

 
A Impugnante baseou-se em jurisprudências e resolução 

que abordam exclusivamente questões de ordem fiscal para tributação de 
prestação de serviços de pavimentação de estradas e vias públicas, que 
não se coadunam com a presente licitação.   

 
Para validar a decisão administrativa na confecção do 

Edital, citamos a base legal que assegura a legitimidade dos atos públicos, 
conforme Artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal: 

 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, 

as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos 
os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.   

 
Com efeito, as exigências contidas no Ato Convocatório 

devem ser aquelas para garantir o mínimo de segurança à Administração, 
de tal maneira a não prejudicar o caráter competitivo da licitação. 

 
As questões das exigências dos registros, tanto no CREA, 

quanto na CETESB, situam-se na seara da discricionariedade da 
Administração pública nas decisões acerca da elaboração do edital.  

 
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”. 

 

 
Neste sentido, as condições editalícias foram declinadas 

no instrumento convocatório, em observância aos artigos 27 a 31, da Lei 
Federal n.º 8.666/1993, em cumprimento aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade que orienta maior ou menor exigência, observando o 
elenco taxativo dos dispositivos mencionados. 

 
Ademais, a obrigatoriedade do registro na Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB alijaria da licitação todas as 
empresas sediadas em outros estados da Federação, ferindo a competição 
do certame. 

 
Caso utilizássemos os mesmos parâmetros aventados 

pela Impugnante, seriam necessárias as exigências dos mesmos registros 
para aquisição de tintas e produtos de limpeza, por exemplo, que geram 
efluentes altamente tóxicos, o que tronaria as licitações demasiadamente 
exigentes e desarrazoadas.  

 
Quanto ao requisito de quantitativos mínimos, assim está 

disposto na Súmula 24, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: 
 
SÚMULA Nº 24 - Em procedimento licitatório, é possível a 

exigência de comprovação da qualificação operacional, nos termos do 
inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, 
admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução 



 

        

 
 

 

de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim 
consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que 
venha devida e tecnicamente justificado. 

 
Está claro, com a luz do dia, que o Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo reconhece que a imposição dos quantitativos mínimos 
relaciona-se com decisão discricionária da Administração Pública, como já 
explanado, notadamente quanto às expressões grifadas.  

 
Causa estranhamento a mudança de posicionamento da 

Impugnante, uma vez que participou de pregões de objetos idênticos, em 
que não foram exigidos os combatidos registros, realizados pelas Prefeitura 
de Bauru e Taubaté, não questionou os termos dos editais, inclusive 
sagrando-se vencedora em um deles.  

 
A jurisprudência apresentada pela Impugnante acerca do 

licenciamento ambiental, nas decisões admitem a possibilidade da 
apresentação do registro, no entanto não condicionam, não obrigam e não 
julgam irregulares os editais que não o pedem. 

 
Para dirimir a outra questão apontada, consultamos a 

Resolução   nº 02, de 14/01/2005   da   ANP, especificamente   o art.3°, que 
estabelece que " A atividade de distribuição de asfalto sort-write poderá ser 
exercida por pessoa jurídica, constituídas sob as leis brasileiras, que 
possuir autorização da ANP."  

 
 O item apontado na impugnação, apesar de se referir a 

urna mistura asfáltica; torna-se indispensável a apresentação do registro   
junto ANP, para sua distribuição comercial. 

 
   Verificamos que tal exigência está contida no art.1° da 

Resolução   nº 02/2005   da    ANP, que determina   que a atividade de 
distribuição de asfalto compreende-se também a sua mistura e 
comercialização. 

 
 



 

        

 
 

 

Assim sendo, diante da característica do objeto da 
licitação, as exigências editalícias estão amoldadas na legislação e não há 
motivo para alterá-lo. 

 
Por fim, cumpri salientar que os argumentos apresentados 

pelo Impugnante não merecem prosperar, por não serem suficientes para 
justificar a modificação do edital, em razão de não apresentar 
absolutamente nada que pudesse mudar o juízo de convencimento da 
Administração municipal. 

 
Assim sendo, diante de todo o exposto, e por inexistirem 

razões para alteração do presente procedimento licitatório, NEGA-SE 
PROVIMENTO à impugnação apresentada pelo Constrúnica Construtora 
Ltda., determinando-se o regular prosseguimento do certame. 
  
 
Monte Alto, 5 de abril de 2.021. 

             
 

    
 

Maria Helena Aguiar Rettondini 
Prefeita 


