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Com sede em Campo Grande -MS 

A Administração do Município de Dourados, já identificada nos autos em epígrafe, por meio da 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em atenção ao disposto na impugnação à instrumento 

convocatório, apresentado pela empresa licitante interessada, supracitada, vem, por meio desta, 

apresentar RESPOSTA, o que o faz, nos seguintes termos: 

Considerando a necessidade de prestar serviços de limpeza e conservação das vias públicas do 

Município de Dourados, serviços estes essenciais ao bem estar dos munícipes, principalmente no que 

concerne á saúde pública e ao meio ambiente, pretende, com este certame, a contratação de empresa 

especializada para a realização dos serviços de limpeza e conservação de vias públicas do Município de 

Dourados-MS, envolvendo a varrição manual de ruas pavimentadas, avenidas, calçadas, praças, 

cemitérios municipais e logradouros públicos, a varrição mecanizada de vias e logradouros públicos, 

limpeza de grelhas, bocas de lobo e caixas coletoras, dentre outros já especificados no Termo de 

Referência e demais documentos que fazem parte dos autos. 

Explicada a necessidade da contratação, passemos ao ponto impugnado pela licitante, que 

consiste em questionar a modalidade adotada, primando pela concorrência, alegando que esta gestão 

apresentou processo eivado de vícios, então segue o alegado: 

"...em uma análise perfunctória do mencionado edital, verifica-se, verifica-se que o presente se 

encontra eivado de ilegalidades caracterizadas por ofensa às normas de licitação, em especial, àquelas 

que resguardam a lisura do certame, do qual poderá resultar, inclusive, em restrição à competitividade, 

conforme será demonstrado". 

Seguem, os itens apontados, na integra e nossa resposta: 

11.1 — UTILIZAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO INADEQUADA- SERVIÇO ESPECIALIZADO E 

NÃO COMUM- IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DE PREGÃO — AFRONTA AO 

ARTIGO 1° DA LEI 10.520/2002. 
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A licitante se detem apenas ao dispositivo legal no artigo 10  da lei 10.520/2002 para fundamentar 

sua alegação de erro na escolha da modalidade, sem contudo deixar de considerar as atualizações e 

decisões do Tribunal de Contas, nem tão pouco é justificativa apresentada para a adoção da modalidade 

pregão, devidamente fundamentada nos autos, em pelo menos dois momentos, senão vejamos o inteiro 

teor na referida Justificativa Técnica, anexa ao Termo de Referencia, Apêndice C, bem como no disposto 

no item 3 do mesmo Termo de Referencia, que trata da fundamentação legal: 

Da Justificativa Técnica, anexa ao Termo de Referencia, Apêndice C, extrai-se que: 

"Nada obstante a isso, não há que se falar em obras ou serviços de engenharia que 

demandam a modalidade de licitação concorrência para sua contratação posto serem 

serviços comuns de engenharia e de execução passíveis de serem descritos e detalhados 

e não requerer técnicas complexas de execução, segundo o  art.  1°, § 10, da 

Lei 10.520/02, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos por meio de especificações usuais no mercado. Isto 6, são aqueles que podem 

ser especificados a partir de características (de desempenho e qualidade) que estejam 

comumente disponibilizadas no mercado pelos fornecedores, não importando se tais 

características são complexas, ou não", como é o caso dos serviços objetos da 

contratação em comento. 

Ademais, ainda que se insista e que se pudesse concluir que existam serviços de 

engenharia, como já expresso acima, estes, via de regra legal, devem ser contratados por 

meio do Pregão Eletrônico, basta observar o disposto no Decreto Federal n° 10.024, de 20 

de setembro de 2019, que torna como norma a adoção dessa modalidade no âmbito das 

aquisições com recursos federais que amplia a contratação de serviços de engenharia, 

senão vejamos:  

Art.  10  Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, 

na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de 

serviços comuns,  incluídos os serviços comuns de engenharia,  e 

dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração 

pública federal.  

Art.  3 Para fins do disposto neste Decreto, considera-se. 

VIII - serviço comum de engenharia - atividade ou conjunto de 

atividades que necessitam da participação e do acompanhamento 

de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na 

Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela 
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administração pública, mediante especificações usuais de 

mercado; 

Destaque-se ainda que esta autorização não é exclusividade do Decreto 

Federal n° 10.024/2019, mas da jurisprudência bem anterior,  senão vejamos o 

entendimento Tribunal de Contas da União, na leitura do v. Acórdão 817/2005 —  la  

Câmara, com relatoria do Ministro Valmir Campe/o, de 03/05/2005, a saber: 

Como se vê, a Lei n° 10.520, de 2002, não excluiu previamente a 

utilização do Pregão para a contratação de obras e serviços de 

engenharia. 0 que exclui essas contratações é o  art.  5° do Decreto 

3.555, de 2000. Todavia, o item 20 do Anexo II desse mesmo Decreto 

autoriza a utilização do Pregão para a contratação de serviços de 

manutenção de imóveis, que pode ser considerado serviço de 

engenharia. Examinada a aplicabilidade dos citados dispositivos legais, 

recordo que somente à lei compete inovar o ordenamento jurídico, 

criando e extinguindo direitos e obrigações para as pessoas, como 

pressuposto do principio da legalidade. Assim, o Decreto, por si só, não 

reúne força para criar proibição que não esteja prevista em lei, com o 

propósito e regrar-lhe a execução e a concretização, tendo em vista o 

que dispõe o inciso IV do  art.  84 da Carta Política de 1988. Desse 

modo, as normas regulamentadoras que proibem a contratação de 

obras e serviços e engenharia pelo Pregão carecem de fundamento de 

validade, visto que não possuem embasamento na Lei n° 10.520, de 

2002. 0 único condicionamento que a Lei do Pregão estabelece é a 

configuração do objeto da licitação com bem ou serviço comum... 

(Acordão 817/2005 —  l a  Câmara. Rel. Ministro Valmir Campe/o.  

Brasilia,  03 de maio de 2005. 

Como se verifica, mais do que comprovado a assertiva na escolha da modalidade, posto que 

fundamenta-se no mesmo dispositivo utilizado pela impugnante, contudo em seu § 1°. Ainda, mostrou-se 

que encontra-se pacificado nas Cortes, estadual e federal, de Contas, que os serviços comuns de 

engenharia, via de regra legal, deverão ser contratados por processo licitatório na modalidade pregão. 

Senão vejamos ainda o disposto na fundamentação legal presente no item 3 do mesmo Termo de 

Referencia: 

3.1.1.0s itens que compõem o objeto da licitação enquadram-se na classificação de serviços 

comuns de engenharia, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 10  da Lei Federal n° 10.520, 

de 17 de julho de 2002 combinado com o inciso VIII do Artigo 3° do Decreto n° 10.024/2019, 

pois podem ser objetivamente especificados por meio de padrões usuais no mercado 
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podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão, contudo, diante da urgência e 

por todo o a seguir justificado, bem como do vultuoso valor e rol de serviços a ser contratado,  

optou-se pela forma presencial e não eletrônica.  

Assim, por todo o acima exposto, no que concerne a alegada UTILIZAÇÃO DE MODALIDADE DE 

LICITAÇÃO INADEQUADA, restou mais do que justificado e comprovado, com fundamentação legal 

de decisão do tribunal, devidamente expresso nos próprios autos em comento, que a modalidade é 

acertada e deve ser por pregão. 

Na sequência, temos o segundo ponto impugnado: 

112— DA IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA POR PREGÃO 

0 segundo ponto impugnado, trata de alegar ser impossível a modalidade pregão para serviços de 

engenharia, contudo, mais uma vez deixou de observar o acima já exposto, afirmando, em suma que, por 

exigir qualificação técnica, não se tratam de serviços comuns de engenharia e sim serviços de engenharia. 

Clara a confusão na classificação dos serviços que, como sobredito são passíveis de 

especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto 

Como se não bastasse, o entendimento do TCU é claro, senão vejamos o disposto em sue manual 

de licitações, disponível no  link  

https://portal.tou.gov.bridata/files/12/F5/74/OC/8A17D4104A68E6D42A2818A8/MANUAL°/020DE%  

20PR EGVoC3%830%20ELETR%C3%94NICO.pdf 

as folhas.12, a seguir transcrito(grifo nosso): 

0 bem ou serviço será comum quando for possível estabelecer, por intermédio de 

especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho 

peculiares ao objeto, de modo que seja possível a decisão entre os produtos ou 

serviços ofertados pelos participantes com base no menor prego ou no maior 

desconto. A caracterização de um bem ou serviço como comum ou incomum não  

se confunde com a complexidade do objeto. 0 que deve ser verificada é a 

possibilidade de os seus padrões de desempenho e qualidade serem definidos 

objetivamente em especificações usualmente adotadas no mercado. 8 a partir 

dessa premissa que objetos, a priori, considerados complexos, como, por 

exemplo, serviços de engenharia ou serviços de TI, podem ser contratados por 

pregão. Para tanto, é imprescindível que sejam caracterizados como comuns. 

Jurisprudência do TCU: A definição do que sejam bens e serviços como comuns e, portanto, passíveis 

de serem licitados mediante pregão, tem sido objeto de acalorada discussão entre os responsáveis pelas 

aquisições efetuadas com recursos públicos, bem assim entre as diversas instâncias de controle, desde a 

entrada em vigor da Lei no 10.520, de 2002. A jurisprudência deste Tribunal vem se consolidando no  

sentido da adoção de pregão para a contratação de alguns serviços de tecnologia da informação, 

uma vez que muitos dos serviços dessa  area,  ainda que complexos, atendem ao conceito de 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 

"serviço comum", ou seia, apresentam padraes de desempenho e qualidade  clue  podem ser 

objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais de mercado, consoante 

expressa definição legal. Acórdão 2220/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator)  

Em que pese o alegado pela impugnante, não lhe assiste razão dizer que os serviços que se 

pretende contratar sejam de alta complexidade e caracterizados como de endenharia e não serviço 

comum de endenharia,  prova disto é que foram claramente descritos no ITEM 7 que trata da  

ESPECIFICACÃO(DESCRICAO DOS SERVICOS I E QUANTIDADE do Termo de Referencia, inclusive  

com o detalhamento do quantitativo necessário de mão de obra e, se for o caso, com o  

equipamento ou veiculo necessário para tanto (conforme planilhas), ou seja, são serviços  

padronizados, passíveis de definição e não exigem complexidade intelectual. Portanto, serviços 

comuns de engenharia. 

Insta acrescentar que, conforme disposto no, Apêndice C, independente de ser serviço comum de 

engenharia, a exigência de comprovação de capacidade técnica para a Contratada, 6 medida que se 

impõe por meio de Atestados, onde o responsável técnico, que poderá ser um Engenheiro Civil, Agrônomo 

ou Ambiental, com registro no CREA. Tal comprovação oferece A administração pública a certeza de que 

obterá êxito na execução dos serviços e atende As exigências legais. 

A fundamentação para tal exigência encontra guarida em dispositivo legal, conforme a sistemática 

adotada pela Lei n° 8.666/93, na etapa de habilitação, entre outros aspectos, a Administração deverá 

analisar a qualificação técnica dos licitantes, com o objetivo de aferir se dispõem de conhecimento, 

experiência e aparelhamentos técnico e humano suficientes para satisfazer o contrato a ser celebrado. 

Para isso, a Lei de Licitações autoriza a Administração a exigir a comprovação da capacitação técnico-

operacional, nos termos de seu  art.  30, inc. II, e a comprovação da capacitação técnico-profissional, de 

acordo com seu  art.  30, § 10, inc. I. vide o disposto no item 9.2.2 do Termo de referencia: 

Como a exigência de registro ou inscrição na entidade profissional competente, 

para fins de comprovação de qualificação técnica  (art.  30, inciso 1, da Lei 

8.666/93), deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade básica ou o 

serviço preponderante da licitação, a comprovação dar-se-á com o referido 

registro no CREA, como disposto no caput. 

No primeiro caso (capacitação técnico-operacional), a experiência a ser verificada 6 a da pessoa 

licitante, devendo comprovar, enquanto organização empresarial, sua aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

Quanto A capacitação técnico-profissional, o foco da exigência 6 a demonstração da experiência do 

profissional indicado pelo licitante para'atuar como seu responsável técnico. 

Não obstante o silêncio legal, o TCU reconheceu, por meio da publicação da Súmula n° 263, que para a 

comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, As 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de 

comprovacão da execucão de quantitativos mínimos em obras ou servicos com características 
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semelhantes, devendo essa exiaência auardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a 

ser executado. Senão vejamos sua integra: 

SÚMULA N° 263/2011 Para a comprovação da capacidade técnico-

operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser 

contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 

quantitativos mínimos em obras ou serviços com características 

semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão 

e a complexidade do objeto a ser executado. 

No que diz respeito à qualificação técnico-profissional, a Lei de Licitações, no § 10, inc. I, de seu  art.  30, 

dispõe que a licitante deverá demonstrar 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 as parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 

máximos. Portanto, no item que trata 9.6 que trata da Certidão de Acervo Técnico  (CAT),  não se exigiu 

os referidos quantitativos. 

Pelo exposto, no que concerne aos serviços poderem ser contratados por processo de licitação na 

modalidade pregão, restou mais do que demonstrado que foi acertada a escolha e não assiste razão a 

impugnante em suas alegações. 

Outro ponto impugnado pela licitante interessada esta na exigência de quantitativo  minima  de funcionários 

e maquinarios, vejamos: 

111.3 — DA INDEVIDA EXIGENCIA DE QUANTITATIVO MÍNIMO DE FUNCIONÁRIO E DE MAQUINARIO-

DA .CONTRATAÇÃO DE  MAO  DE OBRA EM EDITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Como acima transcrito, a impugnante afirma que estamos licitando a contratação de mão de obra e 

maquinario e não a contratação de serviço. Assim, mais uma vez a licitante se mostra equivocada e não 

se ateve a todos os documentos que compõem os autos do processo em epígrafe, nem tão pouco a forma 

com que o município se dispôs a contratar, ou seja, ao fazer o detalhamento no referido item 7, buscamos 

esclarecer a planilha de composicào de  'Drew*  para nortear as licitantes interessadas na elaboraça'o de 

suas respectivas propostas, com os quantitativos mínimos necessários à execução dos serviços que 

se pretende contratar e que serão pagos por medição, conforme execução. 

Ainda, pelo que parece em sua impugnação a licitante interessada não entendeu que estamos 

CONTRATANDO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PAGOS MEDIANTE MEDIÇÃO e não pela 
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CONTRATAÇÃO POR RESULTADOS, ou seja, o município pagará pelos serviços efetivamente 

executados, devidamente comprovados pelas medições realizadas pelos fiscais do contrato. 

Insta esclarecer que, para chegar a tais quantitativos, houve a realização de Estudo Técnico Preliminar 

que, com base em constatações anteriores e na realidade local, ESTIMOU-SE 0 QUANTITATIVO 

MINIMO NECESSÁRIO, não s6 de funcionários, como de maquinarios, veículos e implementos. Deixando 

claro ser rol taxativo, ou seja, a proposta deve apresentar, pelo menos o quantitativo disposto na planilha 

do APÊNDICE A. 

Assim, em que pese todo o alegado pela licitante interessada, não há que se falar em contratação através 

de resultados onde a empresa define quantos profissionais e maquinarios são necessários, posto que o 

Município não pode ir de encontro ao seu próprio edital, onde se propôs a contratar por execução de 

serviços, conforme quantitativo mínimo estabelecido nas planilhas, conforme sua própria demanda, e 

pagos por medição. 

Ainda, há que se considerar que, atualmente, nossa demanda se mostra muito acima da normalidade, 

como já justificado e expresso nos autos, posto estarmos ha um longo tempo sem contrato. 

Outro ponto que merece destaque é atender aos princípios que regem os processos de licitações, 

principalmente no que se refere em oferecer igualdade de condições as licitantes interessadas. Desta 

feita, não é a impugnante que define o que e como o município deve contratar, este tem sua liberdade em 

escolher a forma que mais se adequa a realidade e necessidade. 

Por todo o acima exposto, que reste esclarecido que a contratação não é por resultado e sim por medição 

dos serviços efetivamente executados e que a composição de pregos se faz necessária para estimar o 

valor global a ser contratado e oferecer igualdade de condições as licitantes interessadas. Desta feita, a 

especificação do mínimo aceitável para a execução de tais serviços é medida que se impõe. Logo, não ha 

que se falar em divergência do que quer se contratar com o objeto editalício. 

Outro ponto da impugnação, ITEM 11.4 trata da EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TECNICO 

OPERACIONAL E TÉCNICO PROFISSIONAL PARA HABILITAÇÃO, alegando afronta a dispositivo 

legal. 

Mais uma vez, como acima já exposto e fundamentado, a empresa se equivoca ao considerar que não 

estamos contratando serviços comuns de engenharia, mencionando a existência somente de serviços 

comum ou serviços de engenharia. 

Como sobredito, os serviços comuns de engenharia estão previstos em nosso ordenamento jurídico 

bem como nas decisões do tribunal de contas. A definição de Serviço Comum de Engenharia se encontra 

no inciso VIII do artigo 3° do Decreto n° 10.024/2019: . 
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"Atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participação e do 

acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na 

Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração pública, 

mediante especificações usuais de mercado." 

0 Tribunal de Contas da União (TCU) em seu Portal, deixa a nossa disposição o  Informativo de Licitações 

e Contratos. 0 periódico seleciona decisões proferidas pela Corte na área de licitações e contratos. 

0 Informativo é relevante tanto para o gestor quanto para o licitante, de forma a saber qual o entendimento 

da Corte na  Area  de licitações. No que diz respeito ao Serviço Comum de Engenharia, destaca-se o de 

número 393 de 7 de julho de 2020. 

Nele o próprio Tribunal classifica como irregular a "...adogão injustificada da modalidade 

concorrência em detrimento do pregão eletrônico para a contratação de Serviços Comuns de 

Engenharia..." ainda de acordo com o Tribunal é uma prática de ato de gestão antieconômico. 

Lembrando que não é porque a modalidade escolhida foi o pregão que não  hi  a obrigatoriedade da 

participação e do acompanhamento do engenheiro. A figura do engenheiro deve estar envolvida na 

contratação. 

Por todo o disposto nos autos e acima já explicitado, estamos contratando serviços comuns de engenharia 

e os atestados de capacidade técnica são cobrados por exigência legal, como acima já fundamentado. 

Desta feita, não assiste razão à impugnante também neste ponto de impugnação, chegando inclusive a 

ser contraditória em primar pela não comprovação de capacidade técnica e ainda pretender que seja 

mudada a modalidade de licitação para concorrência por ser serviço de engenharia. 

No que tange A alegação, As folhas 16 de sua impugnação, onde afirma que há cláusula restritiva no item 

10.2.2 do edital, onde restou exigido o Agrônomo para roçada mecanizada, há que se esclarecer que a 

exigência do agrônomo deu-se, especificamente, em razão do serviço de poda de Arvores e tratamento 

fitossanitário, bem como a limpeza e conservação de praças e parques, termos estes presentes no mesmo 

texto do referido item citado e não por conta exclusiva da roçada mecanizada, como alega a impugnante. 

Ainda, quanto aos artigos 50  e 7° de dispositivo 'legal, transcritos nos autos, insta esclarecer que restou 

falha por parte desta municipalidade em citar a Resolução n° 218/1973 do Conselho federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia que discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais 

ciaEngenharia, Arquitetura e Agronomia em rihrel superior e em  ravel  medio, pare fins de fisoelizei9.5o de 

seu exercício profissional, e atendendo ao disposto na alínea "b" do artigo 6° e parágrafo único do artigo 

84 da Lei n° 5.194/1966, o que se corrige quando da republicação dos autos ora suspensos para 

adequações. 

Contudo, não restou prejudicado o que se pretendeu mostrar, qual seja, as atribuições especificas do 

agrônomo, no que se refere aos serviços de poda, sendo vejamos o disposto no artigo 1° da resolução: 
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Art.  1° - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes 

atividades: 

Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 

Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; 

Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; 

Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 

Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; 

Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 

Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; 

Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentagão, ensaio e divulgação técnica; extensão; 

Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 

Atividade 10 - Padronização, mensuraçáo e controle de qualidade; 

Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; 

Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 

Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 

Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; 

Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; 

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; 

Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; 

Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 

Assim, o artigo 5°, que trata do agrônomo, traz expresso:  

Art.  5° - Compete ao ENGENHEIRO AGRÔNOMO: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 10  desta Resolução, referentes a engenharia rural; 

construções para fins rurais e suas instalações complementares; irrigação e drenagem para fins 

agrícolas; fitotecnia e zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos naturais renováveis; 

ecologia, agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; alimentos; tecnologia de transformação 

(açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados); beneficiamento e conservação dos produtos 

animais e vegetais; zimotecnia; agropecuária; edafologia; fertilizantes e corretivos; processo de cultura e 

de utilização de solo; microbiologia agrícola; biometria; parques e jardins; mecanização na agricultura; 

implementos agrícolas; nutrição animal; agrostologia; bromatologia e rações; economia rural e crédito 

rural; seus serviços afins e correlatos. 
Ainda, a impugnante preza pelo engenheiro civil, em detrimento ao agrOnomo, ao trazer 

expresso o artigo 7° da mesma resolução, contudo, como acima destacado, o agrônomo se mostra mais 

ideal, posto que a escolha deu-se em razão dos serviços de poda e manutenção em praças e parques 

desta municipalidade, portanto o responsável técnico 6 o mais indicado, conforme sua representação de 

classe. 
por todo o exposto neste item impugnado, a ser adequado com o acréscimo da resolução 

supracitada, quando da republicação dos autos, ora suspensos para adequações, deixando desde já 
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esclarecido que houve mais um equivoco da impugnante em entender que a necessidade do agrônomo 

deu-se em ração dos serviços de roçada mecanizada, quando na realidade foi em razão da poda e 

tratamento fitossanitario, bem como a limpeza e manutenção a ser realizada nas  areas  verdes( praças e 

parques), bem como nos canteiros centrais das vias públicas desta municipalidade. 

Por fim, quanto a exigência da Licença para Porte e Uso de Motosserra, esta deu-se em detrimento 

dispositivo legal, nos termos do Art.45, § 10 da Lei Federal n° 7.803/89 e  Art.  69, § 1° da Lei Federal n° 

12.651/2012, que traz:  

"Art.  45.  Ficam obrigados ao registro no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - 1BAMA os estabelecimentos comerciais responsáveis 
pela comercialização de moto-serras, bem como aqueles que adquirirem este 
equipamento. 

§ 1°. A licença para o porte e uso de moto-serras será renovada a cada 2 (dois) anos 
perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
1BAMA 

Do texto legal extrai-se que a licença é obrigatória, tanto quem vende quanto à quem adquire para 

uso/operação, ou seja, não ha clausula restritiva à participação já que para apresentar o atestado de 

capacidade técnica deverá comprovar que executa os serviços de poda, consequentemente, já tem o 

equipamento e este deve estar devidamente licenciado. 

No mesmo norte o  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 será renovada a cada 2 (dois) anos. 

Portanto, não há que se falar em falta de tempo para conseguir tais licenças, posto 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. 

Contudo, caso as licitantes interessadas venham a adquirir novos equipamentos de motosserra, para a 

execução do contrato com esta municipalidade, a comprovação de que estes tem o licenciamento de 

quem vende e a nota com o pedido junto ao órgão ambiental competente é documentação suficiente 

para comprovar que o equipamento está legalizado. Sendo assim, restará incluso na nova publicação 

nova cláusula para equipamentos recém adquiridos. 

Que reste ciaro que nao se exige a aquisigao ae novos equipamentos somente para se habilitar em 

processo de licitação, posto que o que se espera é apenas a comprovação de que executa os serviços 

de poda com equipamentos devidamente liceriCiados. 
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CONCLUSÃO: 

Refutados todos os pontos impugnados nos autos de licitação em epígrafe, resta concluso que não 

assiste razão a impugnante em seus pedidos, senão vejannos,•de forma pontual: 

I) A impugnante pede a suspensão do tramite licitatório até o julgamento desta impugnação, 

contudo, na presente data, os autos já se encontram suspensos para adequações técnicas 

(vide Diário Oficial n° 5.537 de 18 de novembro de 2021, folhas 02, e, quando de sua 

republicação, os pontos que mereceram guarida parcial serão esclarecidos. 

II) Pede a procedência da impugnação com anulação dos autos e preza pela modalidade 

concorrência em novo processo, o que não merece guarida, como acima exaustivamente 

demonstrado pois contraria norma legal e decisões do TCU.  

III) DE FORMA ALTERNATIVA, no terceiro pedido a impugnante requer que seja julgada 

procedente a impugnação para alterar a modalidade de pregão para concorrência e 

reabertura de prazo legal. Contudo, também não merece guarida o presente pedido, posto 

que não há que se falar em concorrência para a presente contratação pretendida. 

Por todo o acima exposto, indefiro a presente impugnação em todos os seus termos e pedidos, salvo as 

adequações em republicação em edital que apenas complementarão e esclarecerão o já disposto. 

DOURADOS-MS, 18 de novembro de 2021 

)114/  
ROMUAL 

D°)/1 	
ADO JUNIOR  

Secretário 	 -servigos  Urbanos  
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