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ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE 
AGUDO/RS 

 

 

       JJR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME, inscrita 

no CNPJ sob o nº 246.889.56/0001-96, com sede na Rua Helmuth. F. Dreher, nº 100, Bairro Arroio 

Grande, Santa Cruz do Sul/RS, representada neste ato por seu Responsável Técnico Rodrigo 

Juliano Kaufmann, brasileiro, solteiro, Biólogo, portador da Carteira de Identidade RG nº 

6057229947 SSP/RS e CPF nº 000.982.460-03, residente e domiciliado na Rua Helmuth F. Dreher, 

nº 100, Bairro Arroio Grande, Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96.820-340, vêm, respeitosamente, com 

fundamento no Artigo 41, § 2º da Lei nº 8.666/1993 e no Art 113, § 1º, e no Art. 109 da Lei n.º 

8.666/93, bem como com fundamento no item 17.3 do EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 57/2020, 

na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, interpor   

 

IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas: 

 

DOS FATOS 

 

    A empresa JJR Consultoria Ambiental LTDA ME concorrente ao certame 

referente Contratação de empresa para prestação de serviços de vistorias, laudos técnicos e 

emissão de licenças ambientais de atividades de impacto ambiental, de acordo com as atividades e 

empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, elencados no Anexo I da Resolução nº 237, 

de 19 de dezembro de 1997 – CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e na Resolução 

CONSEMA 372/2018, (EDITAL Nº 57/2020), na modalidade EDITAL PREGÃO PRESENCIAL, 

ocorre que o Edital possui vícios e falhas, que pelos fatos abaixo descritos, ferindo 

principalmente aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da proposta mais 

vantajosa, a promoção do desenvolvimento sustentável e a eficiência, de acordo com o Art. 37, 

da constituição federal: 

 

 

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. 
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Bem como, fere o Art. 3º da Lei nº 8.666/93:  
 
 

“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos”. 
 
 

 

O Edital fere, os requisitos legais supracitados, pelos fatos discorridos 

abaixo: 

 

 

FATO 1 
 
 

O Edital omite a Resolução Nº 1.116 DE 26 DE ABRIL DE 2019, publicado 

em 03/05/2019 no DOU, Edição: 84, Seção: 54, à qual estabelece que as obras e os serviços no 

âmbito da Engenharia e da Agronomia são classificados como serviços técnicos 

especializados. 

Aprovada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), 

restando "convencionado", de forma expressa, que as obras e serviços de engenharia são, 

necessariamente, "serviços técnicos especializados" e, assim, coibindo a utilização da 

modalidade pregão, regida pela Lei 10.520/2002, nas contratações públicas de serviços 

enquadrados como de "engenharia". Isso porque, de acordo com a Lei 10.520/2002, poderá ser 

adotada a modalidade pregão para a aquisição de bens e a contratação de serviços 

considerados “comuns”. 

Tal propósito fica ainda mais claro quando, nos "considerados" da resolução, 

o Confea vaticina: "os padrões de desempenho e qualidade dos serviços e obras de Engenharia e 

de Agronomia, por serem objeto de soluções específicas e tecnicamente complexas, não podem ser 

definidos a partir de especificações usuais de mercado, carecendo de capacidade técnica intrínseca 

apenas aos profissionais legalmente habilitados e com as devidas atribuições". 

Nesse sentido, o Confea busca, em termos conceituais, inviabilizar, de 

antemão, o eventual enquadramento de um serviço de engenharia como “comum”, conforme dicção 

do parágrafo único do artigo 1º da Lei 10.520/2002, segundo o qual “consideram-se bens e serviços 

comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”. 
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FATO 2 

 

 

O referido Edital não prevê no item 7.2 “QUALIFICAÇÃO TÉCNICA” a 

exigência quanto a apresentação da Certidão de Regularidade e Cadastro Técnico Federal do 

IBAMA CTF/AIDA para as pessoas jurídicas, bem como dos profissionais, responsáveis 

técnicos. O CTF/AIDA é um registro obrigatório às empresas que se dedicam à consultoria técnica 

sobre problemas ecológicos e ambientais e que precisam gerar relatórios específicos e estudos 

técnicos relacionados às atividades classificadas como potencialmente poluidoras, conforme 

estabelecido pela Lei Federal 6.938/81, atualmente regulamentada, pelas Instruções Normativas 

IBAMA 06/13 e 10/13. 

 

 

FATO 3 
 
 

 Observa-se no referido edital com relação a equipe técnica (item 7.2.2) que, 

para execução do serviço objeto desta licitação, é solicitado, à saber: 

 
 

“Declaração assinada pelo representante legal da empresa, de que 
possui em seu quadro técnico ou contratado, na data da abertura da 
licitação, equipe multidisciplinar, composta de engenheiro civil, 
engenheiro agrônomo, geólogo, engenheiro químico, engenheiro 
eletricista e engenheiro ambiental, devidamente registrados nos 
Conselhos competentes”. 

 

 

Acontece que as atribuições são as mesmas, ou muito próximas, dos seguintes profissionais:  

 

*Biólogo e Engenheiro Agrônomo; 

*Engenheiro Químico e Engenheiro Ambiental ou Sanitarista; 

 

 Nesta linha, conforme a Resolução do Conselho Federal de Química, 

Resolução Normativa CFQ n˚ 259 de 16 de janeiro de 2015 que define as atribuições dos 

profissionais que laboram na área Química do Meio Ambiente e do Saneamento Ambiental, está 

claro no Art. 1˚ que: 
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“Art. 1° São profissionais da Química, nos termos da Resolução n° 198/2004 
do Conselho Federal de Química, os Engenheiros Ambientais, os 
Engenheiros Sanitaristas, os Bacharéis em Química Ambiental, Bacharéis 
em Ciências Ambientais e as Categorias Profissionais caracterizadas nos 
"Eixos Tecnológicos do Ambiente, Saúde e Segurança e dos Recursos 
Naturais", constantes do Catálogo Nacional de Cursos Tecnológicos do 
Ministério da Educação, ou seja: Tecnólogos em Meio Ambiente, Tecnólogos 
em Gestão Ambiental, Tecnólogos em Processos Ambientais, Tecnólogos em 
Saneamento Ambiental, Tecnólogos em Planejamento Ambiental e outras que 
venham a ser incluídas, que atuam nas atividades tecnológicas relacionadas 
ao Meio Ambiente e aos Recursos Naturais cujos currículos escolares, 
conduzam a ampliação de conhecimentos de Química.” 

 

 

 Ainda em relação aos serviços de assessoria a serem prestados, a Resolução 

n˚ 526, de 04 de setembro de 2019 do Conselho Federal de Biologia – CFBio, no Art. 3˚ deixa claro 

que: 

 

“Art. 3° O Biólogo é o profissional legal e tecnicamente habilitado para 
atuar no manejo, gestão, pesquisa e conservação in situ da fauna e de 
substâncias oriundas de seu metabolismo.” 

 

 

 A Resolução n˚ 526/2019, Art. 6˚ não deixa dúvida ainda quanto a 

responsabilidade e a comprovação da habilitação para a realização das atividades elencadas no Art. 

4˚ e, consequentemente exigida no edital, à saber: 

 

 

“Art. 6º As atividades elencadas no Art. 4°, bem como outras atividades 
relacionadas a fauna em condição in situ, serão desempenhadas pelo 
Biólogo considerando a sua formação técnica com conteúdo e 
componentes curriculares, especialidade técnica ou acadêmica, bem 
como a sua experiência efetivamente comprovada por meio da Certidão 
de Acervo Técnico.” 

 

 

 Ainda, caso não suficiente, a Resolução n˚ 10 de 05 de julho de 2003 do CFBio, 

no Art. 2˚ também deixa claro nos subitens 2.5, 2.7, 2.15 e 2.22, a habilitação do biólogo: 

 

 

“Art. 2º São as seguintes as Áreas e Subáreas do Conhecimento do Biólogo: 
2.5 Botânica; 2.7 Ecologia: Ecologia aplicada, Ecologia evolutiva, Ecologia 
humana, Ecologia de ecossistemas, Ecologia de populações, Ecologia da 
paisagem, Ecologia teórica, Bioclimatologia, Bioespeleologia, Biogeografia, 
Biogeoquímica, Ecofisiologia, Ecotoxicologia, Etnobiologia, Etologia, 
Fitossociologia, Legislação ambiental, Limnologia, Manejo e conservação, 
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Meio ambiente, Gestão ambiental; 2.15 Limnologia; 2.22 Zoologia: 
Zoologia aplicada, Zoologia econômica, Zoologia forense, Anatomia animal, 
Biologia reprodutiva, Citologia e histologia animal, Conservação e manejo da 
fauna, Embriologia animal, Etologia, Etnozoologia, Fisiologia 
animal/comparada, Controle de vetores e pragas, Taxonomia/Sistemática 
animal, Zoogeografia.” 

 

 

 

 A Resolução CFBio n˚ 115 de 12 de maio de 2007, no Art. 1˚ determina, à 

saber: 

 

 

“Art. 1º A pessoa jurídica, cuja finalidade básica ou o objeto de sua 
prestação de serviço esteja ligada à Biologia e que tenha Biólogos em 
seus quadros, está obrigada à inscrição e registro no Conselho Regional 
de Biologia - CRBio, em cuja jurisdição exerça suas atividades, nos 
termos desta Resolução. § 1º O registro perante o CRBio respectivo é 
pressuposto indispensável para o regular desempenho das atividades pelas 
pessoas jurídicas ligadas à Biologia, sujeitando o Biólogo responsável às 
sanções civis, penais e administrativas aplicáveis. § 2º As pessoas jurídicas 
obrigadas à inscrição de que trata esta Resolução, só poderão dar início 
regular às atividades de seu objetivo social depois de efetivado seu registro no 
CRBio respectivo.” 

 

 

 Soma-se ao exposto, a Resolução do CFBio n˚ 227 de 18 de agosto de 2010, 

que regulamenta as atividades profissionais e áreas de atuação do Biólogo, nos artigos 1˚ e 4˚, à 

saber: 

 

 
“Art. 1º O Biólogo regularmente registrado nos Conselhos Regionais de 
Biologia - CRBios, e legalmente habilitado para o exercício profissional, de 
acordo com o art. 2º da Lei nº 6.684/79 e art. 3º do Decreto nº 88.438/83, 
poderá atuar nas áreas:I - Meio Ambiente e Biodiversidade; II – Saúde; III - 
Biotecnologia e Produção; Parágrafo único. O exercício das atividades 
profissionais/técnicas vinculadas às diferentes áreas de atuação fica 
condicionado ao currículo efetivamente realizado ou à pós-graduação lato 
sensu ou stricto sensu na área ou à experiência profissional na área de no 
mínimo 360 horas comprovada pelo Acervo Técnico.” (...) Art. 4º São áreas de 
atuação em Meio Ambiente e Biodiversidade: Límnicos, Estuarinos e Marinhos 
Inventário, Manejo e Conservação do Patrimônio Fossilífero Inventário, Manejo 
e Produção de Espécies da Fauna Silvestre Nativa e Exótica Inventário, 
Manejo e Conservação da Fauna Inventário, Manejo, Produção e 
Comercialização de Fungos Licenciamento Ambiental Mecanismos de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) Microbiologia Ambiental Mudanças Climáticas 
Paisagismo Perícia Forense Ambiental/Biologia Forense Planejamento, 
Criação e Gestão de Unidades de Conservação (UC)/Áreas Protegidas 
Responsabilidade Socioambiental Restauração/Recuperação de Áreas 
Degradadas e Contaminadas Saneamento Ambiental Treinamento e Ensino 
na Área de Meio Ambiente e Biodiversidade.” 
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 E, especificamente sobre a atribuição do profissional habilitado para a 

realização do serviço objeto do presente edital PREGÃO PRESENCIAL n˚ 57/2020, a Resolução 

do Conselho Federal de Biologia – CFBio n˚ 301 de 08 de dezembro de 2012 que Dispõe sobre 

os procedimentos de captura, contenção, marcação, soltura e coleta de animais vertebrados 

in situ e ex situ, e dá outras providências, não deixa dúvida sobre a atribuição e habilitação 

RESTRITA do biólogo na realização da presente atividade, conforme Art 1˚ e 2˚, à saber: 

 

“Art. 1º. Instituir no âmbito do Sistema Conselho Federal de Biologia/Conselhos 
Regionais de Biologia (CFBio/CRBios) normas regulatórias que visam 
padronizar os procedimentos de captura, contenção, marcação, soltura e 
coleta do espécime animal ou parte dele para obtenção de amostras de 
material biológico de animais silvestres nativos e exóticos in situ e ex situ, para 
estudos, pesquisa, atividades de ensino e serviços, seja em campo, 
laboratório, criatórios, estações experimentais, biotérios e zoológicos, para fins 
de transporte, experimentos, inventário, resgate, manejo, vigilância 
zoonótica, conservação, criação e produção de espécies classificadas como 
filo Chordata, subfilo Vertebrata. Art. 2º. O Biólogo é o profissional técnico 
legalmente habilitado a realizar as atividades previstas no art. 1º.” 

 

  

 Portanto, causa estranheza e apreensão o fato de o edital negligenciar a 

fundamental importância e relevância do profissional Biólogo, uma vez que, o mesmo tem 

atribuições para suprir grande parte das demandas exigidas no certame. Da mesma forma, a 

exigência de profissionais com habilitações que se sobrepõe vislumbra um gasto desnecessário 

aos cofres do município. 

 

 

DO DIREITO 

 

1. DO PRAZO LEGAL PARA JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

    O respectivo edital de licitação prevê no item 17.3 IMPUGNAÇÃO AO 

EDITAL E RECURSOS: 

 

“17.3. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações 

referentes a este processo licitatório devem ser enviados a 

Pregoeira, até 03 (três) dias úteis à data fixada para a abertura 

da sessão pública, para o endereço eletrônico 

licita@agudo.rs.gov.br ou presencialmente, junto ao Setor de 

Licitações e Contratos, conforme Art. 19 e Art. 20, do Decreto nº 

40/2020, de 06 de abril de 2020.” 
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DOS REQUERIMENTOS 

 

Ante o exposto, requer a Vossa Senhoria: 

 

A RETIFICAÇÃO do Edital em detrimento dos erros, falhas e vícios no edital, a saber: 

 

1 – Alteração da modalidade PREGÃO PRESENCIAL para TOMADA DE PREÇOS ou, ainda, 

pregão eletrônico com processo randômico de finalização; 

2 – Adequação da forma de solicitação de equipe técnica mínima, sendo esta, composta por 

Engenheiro Ambiental OU Engenheiro Químico, Engenheiro AGRÔNOMO OU BIÓLOGO, 

Geólogo, Arquiteto OU Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista; 

3 – Incluir exigência no item qualificação técnica com relação a comprovação de Certidão de 

Regularidade e Cadastro Técnico Federal do IBAMA, para a apresentação dos referidos 

CTF/AIDA tanto das pessoas jurídicas, bem como dos profissionais, responsáveis técnicos. 

 

Nestes termos, 

Aguarda Deferimento. 

 

 

 

Santa Cruz do Sul, RS, 24 de novembro de 2020. 

 

 

 

  

__________________________________ 

Rodrigo J. Kaufmann 

Responsável Técnico JJR Consultoria Ambiental LTDA 

CPF: 000.982.460-03 

Biólogo e Mestre em Desenvolvimento Regional – CRBio 58.739-03D 
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