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Ref. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL N° 9/2020-0007 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020007 GAB/PMSMP/PA 

 

I – DO RECURSO INTERPOSTO 

Trata-se de recurso administrativo impugnando o Edital do Certame acima referenciado, 

tendo em vista a exigência no Edital de Licenciamento Ambiental enquanto Qualificação Técnica, 

interposto por DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MED HOSP LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado. 

 

 II – DA TEMPESTIVIDADE 

O recurso é tempestivo, haja vista de sido interposto no prazo legal, tendo a rubrica de 

pessoa habilitada para tanto.  

 

 III – DO MÉRITO 

Da análise dos autos, muito embora estejam presentes os pressupostos de admissibilidade 

do pedido, este não merece prosperar pelos fatos que a seguir expomos: 

 Da Lei de Licitação, ANVISA, Política Nacional de Meio Ambiente e Lei de Crimes 

Ambientais Resolução 358 CONAMA. 

Não merece prosperar o recurso uma vez que claramente o objeto atacado decorre de força 

de Lei Especial, qual seja, a Política Nacional de Meio Ambiente e a Lei de Crimes Ambientais e o 

inciso IV, do art. 30 da Lei de Licitação. 1 

A Política Nacional de Meio Ambiente remete aos Estados, Distrito Federal e aos 

Municípios o obrigação de identificar as atividades potencialmente poluidoras e proceder com o 

                                                             
1 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. 
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licenciamento ambiental. A lei de crimes ambientais criminaliza quem construir, reformar, ampliar, 

instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou 

serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais 

competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. 

O inciso IV do artigo 30 da Lei de Licitações traz para o rol das limitações da apresentação 

da qualificação técnica a prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, logo, o edital 

para a aquisição de medicamentos e produtos hospitalares exigir licença ambiental para a sua 

participação não ultrapassa o rol previsto no art. 30. 

Isso porque claramente a atividade se enquadra em distribuição de produtos farmacêuticos 

e hospitalares o que pode indicar que possua algum grau de lesividade ao meio ambiente, do contrário, 

a própria ANVISA não remeteria à obediência à RESOLUÇÃO do CONSELHO NACIONAL DO 

MEIO AMBIENTE - CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005 que dispõe sobre o tratamento e a 

disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. 

Não haveria outra forma de se chegar ao entendimento de que a empresa se qualificaria 

tecnicamente quanto à obediência à norma se não for pela apresentação da Licença Ambiental da 

Secretaria de Meio Ambiente de seu Estado/Município. 

Caso não seja a atividade/empresa passível de licenciamento ambiental, o licitante pode se 

valer da Dispensa de Licença, que no Estado do Pará, a exemplo, ocorre inclusive de método 

simplificado. 

Não há excessos no Edital, que diga-se, deve reger todo o processo licitatório. Há cautela 

para a correta aplicação das normas em obediência à Legislação Vigente. 

Em consequência, mantenho o Edital na sua integralidade eis que o Licença Ambiental 

exigida está em consonância com a obrigatoriedade da empresa se enquadrar na resolução 358 do 

CONAMA, cuja certificação e fiscalização compete ao Meio Ambiente. 

 

 IV – CONCLUSÃO 

Ante o exposto, a Pregoeira do município manifesta-se no sentido de manter o Edital em 

sua integralidade, dando conhecimento ao recurso e em seu mérito negando provimento. 

Santa Maria do Pará, 28 de maio de 2020. 
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