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Rio de Janeiro, 08 de Junho de 2020. 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ 

ATT.: ASSESSORIA DE LICITAÇÕES 

RUA ÁLVARES DE CASTRO, 607 – 3º ANDAR, ARAÇATIBA – MARICÁ/RJ – CEP: 24.901-355 

 

A/C.: PREGOEIRA 

GER.: CD 06-009/2020 

 

REF.: - IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 / 

PROCESSO Nº 28282/2019. 
 

 

Prezados Senhores; 

 

ESAGUA – ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 32.110.850/0001-39, neste ato representada por seu Sócio-Diretor, Engº Ilton Thomaz de 

Aquino, inscrito no CPF/MF sob o nº 722.286.107-63; Vem, com amparo no Art. 24, do Decreto 

10.024/2019, apresentar, neste ato, “IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL - modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE Nº 03/2020”, pelos 

fatos e fundamentos que passa a expor: 

                             

 

I – DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO 

  

 Estabelece o artigo 24, do Decreto 10.024/2019 que regulamenta os processos 

licitatórios da modalidade pregão eletrônico: 

 

Impugnação 

Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na 

forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública. 
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§ 1º  A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 

dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação. 

 

 

§ 2º  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

§ 3º  Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização 

do certame.  

Dessa forma, o prazo legal estabelecido para a apresentação de impugnação aos termos do 

edital expira três dias úteis antes da sessão de abertura do pregão. 

Conforme o item 3.1 do presente edital, a abertura das propostas ocorrerá na data de 

15/06/2020. Sendo assim, os licitantes possuem o prazo legal estipulado até a data de 10/06/2020, sendo a 

presente impugnação plenamente tempestiva. 

 

II - DA EXIGÊNCIA DESCABIDA DO SUBITEM 13.5.1, c, DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

A Licitação de que trata o presente edital, destina-se a “Prestação de Serviços de 

Desobstrução e Limpeza do Sistema de Esgotamento Sanitário de Maricá, utilizando equipamentos 

de sucção, aspiração e hidrojateamento de alta pressão dos seguintes pontos do sistema existente: 

a) Ramais domiciliares, caixas de gordura e fossas sépticas; 

b) Troncos, coletores e respectivos poços de visita; 

c) Elevatórias de esgoto; 

d) Estações de tratamento de esgoto (ETEs); 

e) Galeria de cintura e respectivas caixas de tempo seco.”.  
  

O subitem c do subitem 13.5.1 do certame traz, no capítulo que dispõe sobre a qualificação 

técnica dos licitantes a exigência de: 

 
13.5.1 Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) 

seguinte(s) documento(s): 

 

c) Certidão negativa de dívidas financeiras referentes a infrações ambientais emitidas pelo 

INEA ou pelo órgão ambiental municipal de Maricá (Secretaria de Cidade Sustentável). 
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Entretanto, tal exigência demonstra-se completamente descabida em face da 

legislação vigente e da jurisprudência pacífica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro a 

respeito da matéria. 

 

Isso porque dispõe o artigo 30 da Lei 8.666/93: 

 
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 do "caput" deste artigo, no caso das 

licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, 

limitadas as exigências a:              (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, 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;                         (Incluído pela 

Lei nº 8.883, de 1994) 

 

II - (Vetado).                  (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

a) (Vetado).                  (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

b) (Vetado).             (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

§ 2o  As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo 

anterior, serão definidas no instrumento convocatório.                (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994) 
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§ 3o  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras 

ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

 

§ 4o  Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, 

será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

 

§ 5O  É VEDADA A EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE OU DE APTIDÃO 

COM LIMITAÇÕES DE TEMPO OU DE ÉPOCA OU AINDA EM LOCAIS ESPECÍFICOS, 

OU QUAISQUER OUTRAS NÃO PREVISTAS NESTA LEI, QUE INIBAM A 

PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO. 

 

§ 6o  As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e 

pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, 

serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua 

disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização 

prévia. 

 

§ 7º (Vetado).            (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

I - (Vetado).         (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

II - (Vetado).          (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

§ 8o  No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá 

a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de 

sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente por 

critérios objetivos. 

 

§ 9o  Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta 

especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser 

contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos 

essenciais. 

 

§ 10.  Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-

operacional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão participar da obra ou serviço 

objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada pela administração.            (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

§ 11. (Vetado).            (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

§ 12. (Vetado).             (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

COMO VISTO, A LEGISLAÇÃO EM VIGOR LIMITA A EXIGÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A CAPACIDADE TÉCNICA A INSTRUMENTOS QUE 

TENHAM EFETIVA LIGAÇÃO COM A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CERTAME, SOB PENA 
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DE O ENTE LICITANTE RESTRINGIR A COMPETITIVIDADE LICITATÓRIA SEM 

JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA TANTO. 

 

Dessa forma, não se pode exigir, dentre as documentações necessárias à comprovação da 

capacidade técnica, certidão que comprove apenas a ausência dívidas financeiras com o órgão 

ambiental, tendo em vista, que tal exigência não possui nenhuma conexão com a aptidão técnica dos 

licitantes para a execução do objeto licitado, conforme a valiosa lição de José Maria Pinheiro 

Madeira e Cleyson de Moraes Mello: 

 
“Dessa forma, as exigências quanto à qualificação técnica deverão limitar-se ao que será exigido 

quando da execução do contrato, sendo, portanto, o objeto da licitação o melhor parâmetro para 

a fixação dos limites de exigências técnicas.”.1 

 

III - DA DIFERENÇA ENTRE CERTIDÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DO 

PARECER EQUIVOCADO DESTE ÓRGÃO NO PEDIDO DE IMPGUNAÇÃO AOS TERMOS 

DO EDITAL 

 

Não há que se falar que tal certidão estaria contida dentro do espectro do 

licenciamento ambiental. Isso porque, diferentemente da licença que traduz ato administrativo 

vinculado pelo qual o Poder Público faculta ao particular o desempenho de certas atividades, a 

certidão apenas declara e certifica uma situação fática pré-existente, nas palavras de José dos 

Santos Carvalho Filho sobre licenças e, posteriormente, sobre certidões, atestados e declarações: 

 
“ Podemos definir a licença como o ato vinculado por meio do qual a Administração confere ao 

interessado consentimento para o desempenho de certa atividade. Não são todas as atividades que 

reclamam a licença do Poder Público. Há, no entanto, algumas atividades que o indivíduo só 

pode exercer de forma legítima se obtiver o necessário ato administrativo de licença. Através da 

licença, o Poder Público exerce seu poder de polícia fiscalizando, verificando, em cada caso, se 

existem, ou não, óbices legais ou administrativos para o desempenho da atividade reivindicada.” 

 
“São esses atos classificados como declaratórios, porque seu conteúdo expressa a existência de 

certo fato jurídico. Nos atestados e declarações, os agentes administrativos dão fé, por sua 

própria condição, da existência desse fato. É o caso, por exemplo, do atestado de vacina ou de 

residência. 

As certidões também comprovam a existência de fatos, mas se distinguem dos primeiros pela 

circunstância de representarem a reprodução do que já está formalizado nos registros públicos.”. 

 

                                                 
1 Madeira, José Maria Pinheiro e Mello, Cleyson de Moraes; Lei 8.666 Comentada e Interpretada: Lei de Licitação e Contratos 

Administrativos; Rio de Janeiro; Frei Bastos; 2014; p. 631. 
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Portanto, não há que se falar que a exigência de certidões se coaduna na temática de 

licenciamento ambiental. 

 

O licenciamento ambiental da recorrente encontra-se em dia comprovado pela 

apresentação da licença de operação e do cadastramento em todos os órgãos técnicos exigidos. O 

que se questiona aqui é tão somente a exigência de CERTIDÃO que não possui nenhuma relação 

com a qualificação técnica exigida para que se persiga o objeto licitatório. 

 

Assim, não pode este órgão organizador do certame utilizar-se de legislação, 

jurisprudência e argumentação voltada para justificar o cabimento da exigência de licenciamento 

ambiental nos certames licitatórios. NÃO É ISSO QUE SE DISCUTE AQUI. O que se questiona são os 

limites que o Poder Público dispõe para restringir a economicidade e a competitividade dos atos 

licitatórios em nome da apresentação de documentação impertinente à execução do objeto do certame. 

 

IV - DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SOBRE O TEMA 

 

Enfrentando esta temática, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-

RJ), por diversas vezes nos dois últimos anos, analisou o cabimento da exigência de apresentação de 

Certidão Ambiental do INEA comprovando a inexistência de débitos para que se promova a 

qualificação técnica das empresas interessadas em participar de diversos certames licitatórios. A 

constatação do Egrégio TCE-RJ foi sempre a mesma, como se demonstra com os trechos extraídos 

de acórdãos da Egrégia Corte de Contas abaixo: 

 
“62. Retificar a redação dos subitens 6.4.”g” (Certidão de Quitação Ambiental do INEA) e 

6.4.”i” (Licença da Vigilância Sanitária), indicando que os respectivos documentos serão 

exigidos após a licitação, apenas da empresa vencedora do certame para fins de contratação, 

como forma de não estabelecer regras que venham a limitar a competitividade do certame. A 

determinação é cabível porque embora a redação dos subitens indiquem que se tratam de 

obrigações da contratada, a exigência está inserida na parte do edital que trata da qualificação 

técnica dos interessados na licitação.” (Processo 235.987-0/2019, Prefeitura Municipal de 

Mangaratiba, Edital de Licitação nº 001/2019) 

 

“No tocante á certidão negativa de débito junto ao INEA, esta Corte também já se manifestou 

no sentido de que não existe previsão legal que ampare essa obrigação, determinando a 

exclusão da exigência do edital (Processo TCE nº 217.415-7/19, sessão de 28/08/19).” 

(Representação, Processo nº 223.019-3/2019, Origem: Prefeitura Municipal de Saquarema; 

Interessado: Tavares Filho Com de Prod Alimentícios; Edital Pregão Presencial nº 064/19). 

 

“Ocorre que, no caso em tela, o subitem contestado dispõe sobre a apresentação de certidão de 

declaração de inexistência de dívidas financeiras junto ao INEA, conforme observamos a seguir: 
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‘13.4. Certidão Ambiental expedida pelo INEA declarando a inexistência nos últimos anos, de 

dívidas financeiras referentes à infração ambientais praticadas pelo requerente, conforme 

Decreto Estadual 44.820 de 02 de junho de 2014’ 

 
A exigência acima faz menção ao decreto 44.820/2014 que, em seu art. 18, dispõe apenas sobre 

as certidões emitidas no âmbito do Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado, inexistindo 

previsão legal que ampare essa obrigação das empresas apresentarem a mesma para 

participarem de licitação. 

 

Neste sentido, o subitem acima deve ser excluído do edital, com o devido acolhimento do fato 

contestado neste item.” (Representação; Processo nº 217.415-7/2019; Origem: Prefeitura 

Municipal de Carmo; Interessado: Engemaia & Cia Ltda; Edital nº 0027/2019) 

 

 Assim, conforme elencado, trata-se de exigência descabida de fundamentação legal ou 

jurídica, não podendo a mesma ser o único motivo para a desclassificação de empresa com proposta 

mais vantajosa para a Administração Pública. 

 

Insta salientar que durante o julgamento do Processo 202534-2/2019, voto vencedor do 

relator Rodrigo Melo do Nascimento, outra não foi a conclusão a que chegou a Egrégia Corte de Contas 

do Estado do Rio de Janeiro: 

 
O PROBLEMA É QUE A REGRA DEFINIDA NO EDITAL CONTESTADO EXIGE DOS 

LICITANTES A CERTIDÃO DO INEA ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS 

FINANCEIRAS IMPUTADAS AO LICITANTE E ESTA EXIGÊNCIA EM MUITO 

EXTRAPOLA O ROL DE DOCUMENTOS PREVISTOS NO INC. 30 DA LEI Nº 8.666/93. 

PELAS RAZÕES EXPOSTAS, ASSISTE RAZÃO AO REPRESENTANTE QUANTO A 

ESTA CONTESTAÇÃO. 

 

Assim, demonstra-se claramente que a exigência contida neste subitem é constantemente 

considerada IRREGULAR pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

 

IV DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO SOBRE A 

EXIGÊNCIA CONTIDA NO SUBITEM 13.5.1, c. 

 

Entretanto, não apenas a Corte de Contas estadual possui entendimento consolidado sobre 

a ilegalidade de exigências descabidas relativas a débitos financeiros com órgãos e entes nos certames 

licitatórios. 

O Tribunal de Contas da União já enfrentou o tema tantas vezes que sumulou seu 

entendimento na Súmula 283 da Corte, in verbis: 

 
SÚMULA Nº 283 
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Para fim de habilitação, a Administração Pública não deve exigir dos licitantes a apresentação 

de certidão de quitação de obrigações fiscais, e sim prova de sua regularidade.  

 

Ora, se a Administração não pode exigir dos licitantes certidões para que se comprove a 

quitação de obrigações fiscais, com muito menos razão pode a Administração Pública exigir certidões 

para a comprovação de quitação de dívidas financeiras relativas a sanções da natureza que for, até mesmo 

porque a certidão ora cobrada no item 13.5.1, c, do edital, como certidão de regularidade fiscal, teria seus 

débitos elencados, caso houvesse qualquer inadimplemento por parte da empresa licitante quanto às 

dívidas ambientais dos últimos 5 (cinco) anos, na certidão de regularidade retirada junto à Procuradoria 

da Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro em nome da licitante. 

 

V - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

POR FIM, CABE RESSALTAR QUE OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

REGEM-SE PELOS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E DA COMPETITIVIDADE. DESSA 

FORMA, NÃO PODE O ADMINISTRADOR PÚBLICO PRATICAR QUALQUER ATO QUE 

FRUSTRE O CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME LICITATÓRIO. SOBRETUDO ATOS 

QUE SÃO CONSTANTEMENTE CONSIDERADOS IRREGULARES PELAS CORTES DE 

CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, SOB PENA DE INCORRER NA CONDUTA PREVISTA 

NO ARTIGO 90 DA LEI 8.666/93. TAL CONDUTA É AINDA MAIS GRAVE QUANDO 

ACARRETA DANO AO ERÁRIO. 
 

Por todo o exposto requer-se: 
 

1) Que a presente impugnação seja recebida e julgada procedente excluindo-se a 

exigência contida no item 13.5.1, c do Edital de Pregão Eletrônico 03/2020. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

 

 

 

 
 

ESAGUA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 

CNPJ/MF nº 32.110.850/0001-39 

ILTON THOMAZ DE AQUINO 

(SÓCIO-DIRETOR) 

CPF/MF.: 722.286 .107-63 
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À Assessora de Licitações  

  

Trata de tentativa de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico n.º 03/20, que tem por 

objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA 

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MARICÁ, conforme o instrumento convocatório e 

Termo de Referência, interposta INTEMPESTIVAMENTE pela empresa ESAGUA – 

ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA às 15:00hrs de 09 de junho do presente 

ano.  

 

Preliminarmente, evidenciamos que não há como certificarmos que o Sr. ILTON THOMAZ 

DE AQUINO que alega ser Sócio Diretor da empresa ESAGUA tem poderes para representar 

a pessoa jurídica, haja vista não ter sido acostado Contrato Social ou qualquer outro 

documento para comprovação de que a empresa outorgou poderes para o mesmo.  

 

Assim diz o artigo 118 do Código Civil: 

 

“Art. 118. O representante é obrigado a provar às pessoas, com 

quem tratar em nome do representado, a sua qualidade e a extensão 

de seus poderes, sob pena de, não o fazendo, responder pelos atos 

que a estes excederem.” 

Seria necessário ainda que a empresa Impugnante, juntasse ao seu 

pedido, os documentos pertinentes à sua constituição, com a devida 

inscrição de seu ato no devido registro, com suas alterações, para 

exercer seus plenos poderes, bem como comprovação da existência 

jurídica da empresa.” 

 

Cabe destacar que considerando o acima exposto, bem como, a INTEMPESTIVIDADE do 

envio, a PETIÇÃO recebida não será conhecida como impugnação, a julgar que o 

instrumento convocatório no subitem 1.6 estabelece claramente que os interessados podem 

apresentar impugnações em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à abertura da sessão, ou seja, 

esse prazo foi finalizado dia 05 de junho do corrente ano, considerando o feriado nacional 
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do dia 11 de junho. 

“1.6 Os interessados poderão formular impugnações ao Edital 

em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à abertura da sessão, por 

escrito, no endereço indicado no subitem 1.4, de 9:00  até 17:00 

horas, ou, ainda, mediante confirmação de recebimento, por 

meio do correio eletrônico licitacao@sanemar-sa.com.br, até às 

17:00 horas do último dia do prazo referido.”  

 

Cabe ressaltar que a empresa que não está representada para este ato, alega equivocadamente 

tempestividade do ato com base no Decreto Nº 10.024/2019 que regulamenta a licitação na 

modalidade pregão apenas no âmbito da administração pública federal, o que não é o caso 

desta Companhia, tendo em vista a SANEMAR ser parte da esfera Municipal com autonomia 

de seus atos com base na Lei federal 13.303/2016, bem como, Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos próprio, conforme determina o preâmbulo do Instrumento 

Convocatório que através de uma breve leitura editalícia, temos: "que será regido pela Lei 

Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016, pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 

pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, pelo Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da SANEMAR - RILC, bem como da legislação correlata e 

disposições legais aplicáveis e do disposto no presente edital." 

 

Esclarecido o acima exposto e em virtude das exigências contidas no instrumento 

convocatório, passaremos a expor os pontos a que a empresa pretende atacar. 

 

Em síntese apartada, a impugnante alega que a exigência contida na alínea “c” do subitem 

13.5.1 é descabida e que a legislação em vigor limita a exigência que comprove a capacidade 

técnica a instrumentos que tenham a efetiva ligação com a execução do objeto do certame, 

baseando-se no art. 30 da Lei 8.666/93. 

 

“13.5.1 Para fins de comprovação de qualificação técnica, 

deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) seguinte(s) documento(s): 

c) Certidão negativa de dívidas financeiras referentes a infrações 

ambientais emitidas pelo INEA ou pelo órgão ambiental municipal 

de Maricá (Secretaria de Cidade Sustentável).” 

 

“Artigo 30 da Lei 8.666/93:  
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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 do "caput" deste 

artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será 

feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, devidamente registrados nas entidades 

profissionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada 

pela Lei nº 8.883, de 1994)  

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 

possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega 

da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, 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; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)  

II - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)  

a) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)  

b) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)  

§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, 

mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento 

convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de 

certidões ou atestados de obras ou serviços similares de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.  

§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de 

aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.  

§ 5O É VEDADA A EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

ATIVIDADE OU DE APTIDÃO COM LIMITAÇÕES DE TEMPO 

OU DE ÉPOCA OU AINDA EM LOCAIS ESPECÍFICOS, OU 

QUAISQUER OUTRAS NÃO PREVISTAS NESTA LEI, QUE 

INIBAM A PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.  
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§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, 

máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, 

considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, 

serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da 

declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, 

vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.  

§ 7º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)  

I - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)  

II - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)  

§ 8o No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta 

complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes 

a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua 

aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será 

efetuada exclusivamente por critérios objetivos.  

§ 9o Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela 

que envolva alta especialização, como fator de extrema relevância 

para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa 

comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos 

essenciais.  

§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de 

comprovação da capacitação técnico-operacional de que trata o 

inciso I do § 1º deste artigo deverão participar da obra ou serviço 

objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

administração. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)  

§ 11. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)  

§ 12. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

Aduz que não se pode exigir, dentre as documentações necessárias à comprovação da 

capacidade técnica, certidão que comprove apenas a ausência dívidas financeiras com o 

órgão ambiental, tendo em vista, que tal exigência não possui nenhuma conexão com a 

aptidão técnica dos licitantes para a execução do objeto licitado, utilizando como base a lição 

de José Maria Pinheiro Madeira e Cleyson de Moraes Mello. 

 

“Dessa forma, as exigências quanto à qualificação técnica deverão 

limitar-se ao que será exigido quando da execução do contrato, 

sendo, portanto, o objeto da licitação o melhor parâmetro para a 

fixação dos limites de exigências técnicas.”. 

 

Alega que a certidão em pauta não estaria contida dentro do espectro do licenciamento 

ambiental, pois, diferentemente da licença que traduz ato administrativo vinculado pelo qual 
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o Poder Público faculta ao particular o desempenho de certas atividades, a certidão apenas 

declara e certifica uma situação fática pré-existente, e utiliza das palavras de José dos Santos 

Carvalho Filho sobre licenças e, posteriormente, sobre certidões, atestados e declarações 

 

“ Podemos definir a licença como o ato vinculado por meio do qual 

a Administração confere ao interessado consentimento para o 

desempenho de certa atividade. Não são todas as atividades que 

reclamam a licença do Poder Público. Há, no entanto, algumas 

atividades que o indivíduo só pode exercer de forma legítima se 

obtiver o necessário ato administrativo de licença. Através da 

licença, o Poder Público exerce seu poder de polícia fiscalizando, 

verificando, em cada caso, se existem, ou não, óbices legais ou 

administrativos para o desempenho da atividade reivindicada. ” 

“São esses atos classificados como declaratórios, porque seu 

conteúdo expressa a existência de certo fato jurídico. Nos atestados 

e declarações, os agentes administrativos dão fé, por sua própria 

condição, da existência desse fato. É o caso, por exemplo, do 

atestado de vacina ou de residência. 

As certidões também comprovam a existência de fatos, mas se 

distinguem dos primeiros pela circunstância de representarem a 

reprodução do que já está formalizado nos registros públicos. ”. 

 

Alude que este órgão organizador do certame não pode utilizar-se de legislação, jurisprudência 

e argumentação voltada para justificar o cabimento da exigência de licenciamento ambiental nos 

certames licitatórios, e questiona quais são os limites que o Poder Público dispõe para restringir 

a economicidade e a competitividade dos atos licitatórios em nome da apresentação de 

documentação impertinente à execução do objeto do certame. 

 

Expõe Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado do Rio de janeiro sobre o tema.  

 

“62. Retificar a redação dos subitens 6.4.”g” (Certidão de Quitação 

Ambiental do INEA) e 6.4.”i” (Licença da Vigilância Sanitária), 

indicando que os respectivos documentos serão exigidos após a 

licitação, apenas da empresa vencedora do certame para fins de 

contratação, como forma de não estabelecer regras que venham a 

limitar a competitividade do certame. A determinação é cabível 

porque embora a redação dos subitens indiquem que se tratam de 
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obrigações da contratada, a exigência está inserida na parte do 

edital que trata da qualificação técnica dos interessados na 

licitação.” (Processo 235.987-0/2019, Prefeitura Municipal de 

Mangaratiba, Edital de Licitação nº 001/2019) 

“No tocante á certidão negativa de débito junto ao INEA, esta Corte 

também já se manifestou no sentido de que não existe previsão legal 

que ampare essa obrigação, determinando a exclusão da exigência 

do edital (Processo TCE nº 217.415-7/19, sessão de 28/08/19).” 

(Representação, Processo nº 223.019-3/2019, Origem: Prefeitura 

Municipal de Saquarema; Interessado: Tavares Filho Com de Prod 

Alimentícios; Edital Pregão Presencial nº 064/19). 

“Ocorre que, no caso em tela, o subitem contestado dispõe sobre a 

apresentação de certidão de declaração de inexistência de dívidas 

financeiras junto ao INEA, conforme observamos a seguir: 

‘13.4. Certidão Ambiental expedida pelo INEA declarando a 

inexistência nos últimos anos, de dívidas financeiras referentes à 

infração ambientais praticadas pelo requerente, conforme Decreto 

Estadual 44.820 de 02 de junho de 2014’ 

A exigência acima faz menção ao decreto 44.820/2014 que, em seu 

art. 18, dispõe apenas sobre as certidões emitidas no âmbito do 

Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado, inexistindo 

previsão legal que ampare essa obrigação das empresas 

apresentarem a mesma para participarem de licitação. 

Neste sentido, o subitem acima deve ser excluído do edital, com o 

devido acolhimento do fato contestado neste item.” (Representação; 

Processo nº 217.415-7/2019; Origem: Prefeitura Municipal de 

Carmo; Interessado: Engemaia & Cia Ltda; Edital nº 0027/2019) 

 

Contesta que novamente a exigência da certidão do INEA extrapola o rol de documentos 

previstos no artigo 30 da Lei 8.666/93 e expressa que tal exigência é constantemente 

considerada irregular pelo Tribunal de Contas do ERJ e traz à baila a súmula nº 283. 
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“SÚMULA Nº 283 

Para fim de habilitação, a Administração Pública não deve exigir 

dos licitantes a apresentação de certidão de quitação de obrigações 

fiscais, e sim prova de sua regularidade. ” 

 

Por fim, expressa que os procedimentos licitatórios se regem pelos princípios da 

economicidade e da competitividade e que o administrador público não pode praticar 

qualquer ato que frustre o caráter competitivo do certame licitatório, e cita o artigo 90 da Lei 

8.666/93. 

 

Passaremos, pois, a análise da petição apresentada, com fundamento no artigo 5º, XXXIV 

"a" da Constituição Federal abaixo transcrito:  

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 

à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento 

de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos 

ou contra ilegalidade ou abuso de poder;.” 

 

No que concerne à legislação em vigor, destacamos que a COMPANHIA DE 

SANEAMENTO DE MARICÁ - SANEMAR é uma Sociedade de Economia Mista, e por 

isso as Licitações e Contratos são regidas pela Lei federal 13.303/2016, bem como, 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos próprio, e não pela Lei 8.666/93 conforme 

acredita o interessado. 

 

É imperioso destacar que esta Companhia em nenhum momento alegou que certidão em 

pauta estaria contida dentro do espectro do licenciamento ambiental, tampouco que a 

exigência de certidões se coaduna na temática de licenciamento ambiental, ressaltando ainda 

que tomou conhecimento do tema através da petição ora discutida. 



                                  

 

Rua Álvares de Castro, 607 – 3º Andar, Araçatiba – Maricá/RJ – CEP: 24.901-355 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

 

 

Considerando todo o exposto, bem como, solicitação de posicionamento da área demandante 

quanto à essencialidade da solicitação da referida certidão, e tendo como amparo todo o 

conhecimento técnico da mesma, restou evidenciado que tendo como premissa o princípio 

da competitividade e a busca da proposta mais vantajosa para a administração, a 

Administração irá rever seu ato de ofício, na forma da Súmula 473 do STF, abaixo transcrito. 

 

“SÚMULA 473 

 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; 

ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, 

a apreciação judicial.” 

 

Sendo assim, entendo que o instrumento convocatório deverá sofrer alteração no sentido de 

excluir a exigência contida na alínea “c” do subitem 15.5.1 do Edital, bem como do Subitem 

15.6.3 do termo de referência, resultando na dilação do prazo de publicidade por mais o8 

(oito) dias, já que a retificação do edital irá interferir na proposta de preços de eventuais 

licitantes. 

 

Assim, pelo acima exposto, manifesto-me, desde já, pelo acolhimento do pleito contido na 

petição, no sentido de retificar o edital e seus anexos para excluir a exigência contida na 

alínea “c” do subitem 15.5.1 do Edital, bem como, do Subitem 15.6.3 do termo de referência, 

conforme entendimento da área demandante, e assim entendendo pertinente, 

encaminhamento dos autos a Autoridade Superior na forma prevista no artigo 44 parágrafo 

único do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SANEMAR.  

 

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2020. 

 

Rhana Barros 

Pregoeira 

800.072 

 

 


