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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2021 - PML 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2021 – PML 

 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de detonação e perfuração de rochas com emprego de material 

explosivo, dentro do Município de Luzerna, incluindo transporte, perfuração, carregamento de explosivos e 

detonação, em conformidade com este Edital e seus Anexos. 

 

1. DA IMPUGNAÇÃO 

Trata-se o expediente de Impugnação ao Edital do Processo Licitatório nº 073/2021, Pregão 

Eletrônico n° 051/2021 - PML, interposto pela empresa VALTER EDUARDO DE AGUIAR ME, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 18.559.514/0001-47, com endereço a Rodovia RS 494, KM 34, nº 891, 

Centro, na cidade de Mampituba/RS, representada neste ato pelo seu sócio, Sr. Valter Eduardo de Aguiar, sob o 

qual se passa a responder, dentro do prazo legal. 

Dentro do prazo legal foi apresentada a impugnação, portanto, tempestiva. 

 

2.  DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO 

Em linhas gerais, a empresa impugnante requer alteração nas exigências do item 9.1.4, quanto as 

alíneas “a”, “b”, “b.2”, “d” e “e” do Edital, pois a impugnante alega que o edital exige a apresentação de registro 

da empresa no CREA  e de seus responsáveis técnicos, porém, no caso de empresas que trabalhem no ramo de 

perfuração e desmonte de rocha com uso de explosivos, seus responsáveis técnicos são inscritos no Conselho 

Federal dos Técnicos Industriais – CFT, cujo conselho foi criado em 2018. 

Logo, a Impugnante questiona possíveis irregularidades no edital do certame no que tange a 

exigência de registro da pessoa jurídica unicamente no CREA. 

Outrossim, a impugnante questiona ainda a exigência do edital quanto a comprovação de existência 

de armazenamento próprio para prestar o serviço, visto que as empresas podem prestar o serviço de desmonte 

de rochas na modalidade “emprego imediato” , onde estas adquirem o explosivo  de outras empresas que 

possuem autorização para armazenamento de explosivos, e transportam imediatamente ao local de prestação 

dos serviços, executando as detonações normalmente. 
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A Impugnante fundamenta sua decisão em leis e normas próprios da área de atuação, artigos da Lei 

8666/93 e princípios, solicitando por fim que o Edital seja retificado para constar a possibilidade de empresas e 

técnicos industriais cadastrados no Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT de participarem do 

certame, bem como permitir a participação de empresas que não possuam autorização para armazenamento de 

explosivos e que não possuam licença para transporte de produtos perigosos. Requer ainda que seja 

determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração pleiteada, com reabertura de prazo inicialmente 

previsto. 

 

3. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 

O certame em questão tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de detonação e perfuração de rochas com emprego de material explosivo, incluindo todos os 

procedimentos necessários. Desta feita, frisa-se que o próprio Confea que já dirimiu a questão por intermédio da 

Decisão normativa n. 71 de 14 de dezembro de 2001: 

Art. 1º Para efeito de fiscalização do exercício profissional, as atividades de projeto e 
execução de desmonte de rochas com a utilização de explosivos compete aos: 
I – engenheiros de minas; 
II – geólogos ou engenheiros geólogos e outros profissionais da mesma modalidade, que 
tenham formação específica na área de explosivos e/ou especialização, mestrado ou 
doutorado, nos trabalhos de prospecção geofísica, de pesquisa e extração de bens minerais 
e de obras civis; 
III - engenheiros civis com atribuições conferidas pelo Decreto nº 23.569, de 1933, nas obras 
civis a céu aberto e subterrâneas; 
IV - engenheiros civis com atribuições conferidas pela Resolução nº 218, de 1973, que 
tenham formação específica na área de explosivos e/ou especialização, mestrado ou 
doutorado, nas obras civis a céu aberto e subterrâneas; ou 
V - técnicos industriais em mineração que tenham formação específica na área de 
explosivos. 

 

Cumpre ressaltar que os técnicos em mineração possuem sua profissão regulamentada pela Lei nº 

5.524/1968 e Decreto nº 90.922/1985, sendo registrados junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, 

criado pela Lei nº 13.639/2018, o que assegura a qualificação necessária para execução e acompanhamento 

dos serviços previstos no presente Edital. 

Neste sentido, diante das aptidões técnicas reconhecidas por meio da Lei nº 13.639/2018, a exigência 

de registro exclusivamente junto ao CREA limitaria a concorrência do certame, dadas as características do 

serviço e a competência estabelecida pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT, sendo pertinente 

as argumentações da impugnante. 

Já em relação a “comprovação de existência de armazenamento próprio para poder prestar o serviço 

licitado”, a Portaria nº 147/2019 do Comando Logístico do Exército Brasileiro dispensa a comprovação de 

depósito e armazenamento desde que o uso dos explosivos ocorra em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 

chegada do material no local da detonação. Da mesma forma, a exigência de licença ambiental se torna 

http://www.luzerna.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE LUZERNA 
SETOR DE LICITAÇÕES 
Av. 16 de Fevereiro, nº 151, Centro, Luzerna/SC, 89609-000 
(49) 3551-4700 | www.luzerna.sc.gov.br | debora@luzerna.sc.gov.br 

 

Página 3 de 4 
 

infundamentada nesses casos em que o transporte de materiais perigosos é feito pela fornecedora dos 

explosivos. 

Desse modo, assiste razão a Impugnante, devendo ser procedida a presente alteração ao Edital, 

conforme requerido. 

 

4. DA DECISÃO 

Diante do exposto, à luz das razões que fundamentam sua resposta à impugnação ora em tela, a 

Pregoeira DECIDE, como forma de garantir todos os princípios legais e a lisura de todos os seus atos, DAR 

PROVIMENTO à impugnação apresentada pela empresa VALTER EDUARDO DE AGUIAR ME, sendo dada 

nova redação às exigências contidas nas alíneas “a”, “b”, “b.2”, “d” e “e” do item 9.1.4 do Edital, conforme 

segue: 

9.1.4. Quanto a Qualificação Técnica (inserir no campo “Atestado de Capacidade 
Técnica” ou em “Outros Documentos” no sistema BLL): 
 
a) Certidão de Registro da empresa no Conselho competente (de Engenharia e 
Agronomia/CREA, dos Técnicos Industriais/CFT ou equivalente), em plena validade, 
observando-se: 

• O ramo de atuação descrito na certidão, deverá ser compatível com o objeto 
desta licitação; 

• Na certidão de registro deverá constar o nome do responsável técnico; 

• No caso de sagrar-se vencedora Empresa inscrita no Conselho de outra 
jurisdição, será necessário o visto do Conselho competente em Santa Catarina, à época 
da contratação. 
 
b) Comprovação de aptidão de desempenho de atividades pertinentes, compatíveis e 
semelhantes com o objeto da licitação, que deverá ser feita através de um atestado de 
responsabilidade técnica de complexibilidade tecnológica operacional equivalente ou 
superior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 
registrado no órgão competente, em nome do Responsável Técnico da empresa, 
devendo juntar para tal comprovação os seguintes documentos: 
 
b.1) Cópia da Carteira de Trabalho ou outro documento legal que comprove, nos 
termos da legislação vigente, que o profissional (responsável técnico) indicado pertence 
ao quadro de funcionários da empresa, ou é prestador de serviços para a empresa; 
b.2) Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA, em nome do 
responsável técnico (engenheiro de minas), que comprove a aptidão para o 
desempenho da atividade pertinente e compatível com o objeto licitado; (excluído) 
 
c) Prova de que a empresa possui em seu quadro de funcionários, encarregado de 
fogo (blaster) 1ª Categoria para exercer tais atividades; 
 
d) Certificado de registro junto ao Exército Brasileiro, estando a proponente 
autorizada ao transporte, armazenamento e utilização de explosivos e acessórios de uso 
civil para os serviços de desmonte de rochas, em vigor na data de abertura da licitação;  
d.1) Caso a licitante não possua a comprovação de depósito e armazenamento, na 
hipótese de uso imediato de explosivos, deverá elaborar plano de segurança para o 
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emprego imediato de explosivos, quando da formalização do contrato de aquisição, em 
conformidade com a Portaria do Exército Brasileiro/COLOG nº 147/2019. 
 
e) Licença ambiental para transporte de cargas perigosas. Caso a licitante trabalhe 
com o emprego imediato de explosivos conforme Portaria nº 147 – COLOG/2019 do 
Exército Brasileiro, fica dispensada a apresentação da licença. 

 

Ademais, devido as alterações no Edital, é necessária a modificação do prazo de abertura do 

processo em epígrafe, marcando-se desde já o recebimento das propostas pelo sistema BLL do dia 28/09/2021 

até o dia 08/10/2021 às 13h30min, com abertura da sessão de disputa de lances no dia 08 de outubro, às 

14h. 

 

Luzerna/SC, 24 de setembro de 2021. 

 

 

 

DEBORA TAIS MENLAK 
Pregoeira 

Município de Luzerna/SC 
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