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Nobres servidores 

Ao respeitosamente cumprimenta-los, considerando o disposto na Comunicação Interna n° 

818/2021/SEMSUR , nos autos do Processo de Licitação n°252/2021, Pregão Presencial n° 01/2021, 

cujo objeto trata da Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e 

conservação de vias, logradouros, parques, praças e espaços públicos, nestes inclusos escolas, 

unidades de saúde e Centros de Educação Infantil do Município de Dourados-MS, com o fornecimento 

de todos os equipamentos, máquinas, implementos, veículos, ferramentas, combustíveis, equipe 

técnica com trabalhadores habilitados e com experiência bem como demais insumos que se fizerem 

necessários para prestar os serviços, venho por meio desta ratificar resposta anterior, em item 

especifico, a seguir detalhado: 

Trata de ratificação do questionamento presente na impugnação da empresa VANT 

ENGENHARIA &SERVIÇOS. 

Um dos pontos impugnados trata da exigência da Licença para Porte e Uso de Motosserra, já no 

envelope de habilitação, causa restrição à competitividade além de comprovar a especificidade 

do objeto e equivoco na escolha da modalidade. 

Acontece que em nossa primeira resposta detalhamos o disposto nos dispositivos legais presentes no 

item 9.11 do Termo de Referencia: 

"9.11.Licença para Porte e Uso de Motosserra, nos termos do Art.45, § 1° da Lei Federal n° 

7.803/89 e  Art.  69, § 10 da Lei Federal n° 12.651/2012." 

Contudo ambas legislações tratam do Código Florestal, devendo prevalecer o disposto no mais 

recente que se encontra em vigor, qual seja,  Art.  69, § 1° da Lei Federal n° 12.651/2012. 

Desta feita, que seja esclarecido à licitante interessada que, quando da republicação constará o 

seguinte texto, nos itens do Termo de Referencia que tratam da referida licença: 

• Item 7.2. IX, e, com o seguinte texto: 

e.Da necessidade do REGISTRO E LICENÇA PARA PORTE E USO DE MOTO-SERRA 
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e.1. Empresas que executam os serviços de poda com motosserras são 

obrigadas a estar permanentemente regularizadas perante o IBAMA, 

conforme determina a Lei n° 12.651/2012, em seu artigo 69, parágrafo 

Primeiro que obriga o registro de quem opera as motosserras e também 

a Licença para seu uso. 

e. 2. Em detrimento ao dispositivo legal, nos termos do  Art.  69, § 1° da 

Lei Federal n° 12.651/2012 que torna a licença obrigatória, tanto para 

quem vende quanto 5 quem adquire, considerando que a empresa já 

deve ser especializada na execução dos serviços de poda e para tanto 

já deve ter seus equipamentos e licenças para estes, caso venha a 

adquirir novos equipamentos, para a comprovação da regularidade 

destes bastará o licenciamento de quem vende e a nota fiscal da 

compra em nome da licitante com o pedido junto ao órgão ambiental 

competente. 

e.2.1. Não é exigência desta Municipalidade a aquisição de 

novos equipamentos para participar do certame, e sim a 

regularidade destes. 

• Item 9.11, com o seguinte texto: 

9.11 Licença para Porte e Uso de Motosserra, nos termos do  Art.  69, § 1° da Lei 

Federal n° 12.651/2012. 

Pelo acima exposto, há que se reiterar o já esclarecido a Impugnante, no sentido de que o Município 

de Dourados preza pelas praticas de sustentabilidade e conservação do meio ambiente e esta 

adstritos as normativas pertinentes, bem como que a exigência impugnada deu-se em detrimento a 

dispositivo legal, nos termos do  Art.  69, § 1° da Lei Federal n° 12.651/2012, senão vejamos:  

Art.  69. São obrigados a registro no órgão federal competente do SISNAMA os 
estabelecimentos comerciais responsáveis pela comercialização de motosserras. bem 
como aqueles que as adquirirem. 

§ 1° A licença para o porte e uso de motosserras  sera  renovada a cada 2 (dois) anos. 

Sendo o que tinha para o momento, agradeço a atingão com votos de estima e apreço e me coloco a 

disposição para o que mais se fizer necessário. 
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