
Prefeitura do Município de Porto Velho
 Secretaria Municipal de Educação

DEPARTAMENTO DE SUPORTE LOGÍSTICO EDUCACIONAL
NOTA INFORMATIVA

Considerando que o certame licitatório Pregão Eletrônico nº142/2018,
foi acertadamente suspenso na data de 19.12.2018, por iniciativa da Superintendência
Municipal de Licitações/SML, em face de necessidade de responder às impugnações. 

Considerando que em 04.02.2019, houve Decisão do Tribunal de Contas, no sentido
de determinar à Administração, que mantivesse Suspenso o Pregão Eletrônico de que
trata o presente. 

Considerando  que  nesse  interregno  temporal,  observam-se  nos  autos  algumas
manifestações  de  Órgãos  ligados  à  Administração  Municipal,  a  exemplo  da
Controladoria  Geral  do  Município/CGM,  que  deliberou  matérias  importantes
envolvendo parâmetros do Projeto Básico que instrui o processo licitatório.

Em face desses fatores, procedemos à elaboração da presente Nota
Informativa,  objetivando  perfeita  instrução  processual  mediante  a  atualização
informacional  inseridos  nas  respostas  as  impugnações manifestas  pelas  Empresas
Flecha Transportes e Turismo Ltda. – EPP, Amparo Viação e Turismo Ltda. e Via Norte
Transporte, Comércio E Serviços Ltda.

Referente  aos  pontos  impugnados  pela  Empresa  AMPARO
VIAÇÃO  E  TURISMO  LTDA.,  o  Departamento  de  Suporte  Logístico
Educação/Divisão de Transporte Escolar,  presta os seguintes esclarecimentos
complementares:

1) Ausência de autorização legislativa prévia.

Quanto à alegação de ausência de autorização legislativa prévia, como
requisito mínimo para a presente Licitação, temos a informar que, ao contrário do que
interpreta a Impugnante,  a  Lei  Municipal  nº  2.506/2018, não se aplica ao presente
caso, uma vez que estamos tratando da realização de um certame licitatório, tendo
como objeto a contratação da prestação de serviço de transporte escolar terrestre.

Conforme consta do art. 1º a referida Legislação,  ut infra, foi editada
visando proibir o transporte clandestino de passageiros no Município de Porto Velho e
dá outras providências.

“Art. 1º. Sem prejuízo do que estabelecem outras leis municipais, esta
lei visa proibir e combater o transporte clandestino de passageiros,
que venha a prejudicar o bom andamento do sistema municipal de
transportes. 
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Parágrafo  único.  Será  considerado  como  transporte  clandestino  o
transporte municipal  remunerado, em veículo particular,  promovido por
pessoa  física  ou  jurídica  que  não  possua  concessão,  permissão  ou
autorização  do  Poder  Executivo  Municipal,  ressalvado  transporte
remunerado em veículo particular por aplicativo desde que credenciado
perante o Poder Executivo Municipal.”(Grifei).

Ademais,  não  se  poderia  pressupor  outra  interpretação,  que  não  a
impossibilidade de aplicação da norma acima mencionada ao caso em comento, uma
vez  que  da  leitura  de  seu  art.  5º,  equivocamente  utilizado  pela  Impugnante  para
fundamentar sua irresignação, verifica-se de forma clara que o mesmo refere-se aos
serviços de transportes remunerados, senão vejamos:

“Art. 5º.  O transporte remunerado de passageiros no Município de
Porto Velho deverá, obrigatoriamente, possuir concessão, permissão ou
autorização  emitida  pelo  Município  de  Porto  Velho  nas  seguintes
situações: 

I. Serviço de táxi; 
II. Serviço de mototáxi; 
III. Transporte escolar regular; 
IV. Atividade de fretamento e turismo;
V. Transporte vicinal; 
VI. Transporte coletivo público.” (Grifei).

No  âmbito  do  Município  de  Porto  Velho,  os  serviços  de  transporte
remunerado de passageiros a que se refere o inciso III do art. 5º da Lei 2.056/2018, diz
respeito ao transporte particular de estudantes, remunerado pelos responsáveis
dos alunos, diretamente às empresas prestadoras dos serviços, que em nada se
confunde com os serviços licitados no Pregão impugnado.

Ademais, denota-se uma clara confusão quanto às interpretações da
legislação citada pela Impugnante, em relaçãoao objeto ora licitado, uma vez que a Lei
nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal1e a Lei nº 9.704/95, que

1 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I  -  o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter

especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e
rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado.
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estabelece normas para outorga  e  prorrogações das  concessões e  permissões  de
serviços públicos e dá outras providências, não se aplicam ao caso concreto. 

Tal  argumento  respalda-se  no  conceito  do  Ministro  Celso  Antônio
Bandeira de Mello quando diz:

"Concessão de serviço público é o instituto através do qual  o Estado
atribui o exercício de um serviço público a alguém que aceita prestá-lo
em  nome  próprio,  por  sua  conta  e  risco,  nas  condições  fixadas  e
alteráveis  unilateralmente  pelo  Poder  Público,  mas  sob  garantia
contratual de um equilíbrio econômico-financeiro, remunerando-se pela
própria exploração do serviço, em geral e basicamente mediante tarifas
cobradas diretamente dos usuários do serviço".

Notadamente,  as  concessões  de  serviços  públicos  recaem  sobre
serviços  cuja  remuneração  da  concessionária  dá-se  pela  exploração  do  próprio
serviço, mediante cobrança de tarifas diretamente ao usuário, o que afasta totalmente
qualquer  equivocada  interpretação  no  sentido  de  que  o  objeto  do  Pregão  ora
impugnado deveria ser precedido de concessão, na forma estabelecida nas Leis nº
8789/95 e 9704/95, dispensa manifestação quanto aos demais argumentos contidos
neste item. 

Ante ao exposto, entendemos improcedente este item, não havendo
qualquer recomendação que fundamente a alteração no Termo de Referência e, por
conseguinte, no Edital de Licitação, não sendo acatada esta impugnação.

2) Da ilegalidade do processamento na modalidade Pregão.

Quanto a este tópico, novamente se infere interpretação equivocada de
normas diversas, que ou não se aplicam ao caso concreto ou não vedam, de qualquer
forma, a modalidade Pregão para o processamento da licitação ora analisada, senão
vejamos: 

 O art.  1º  da Lei  nº  1.133/93,  trata  do Certificado de Registro
Municipal,  emitido  mediante  verificação  de  conformidade  dos
veículos  utilizados  para  transporte  escolar,  não  versando  em
nada acerca de modalidade licitatória;

 A Lei nº 1.958/2011, citada pela Impugnante, trata de serviços
de  transporte remunerado de passageiros (grifo nosso), o que
não se amolda ao caso concreto, uma vez que a liquidação do
pagamento do serviço de transporte escolar é feito diretamente
com verbas federais, convênios e recursos próprios, sendo que
a clientela transportada não paga tarifas diretamente por utilizar
o veículo escolar;
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 A Lei nº 2.506/2018, tal como já manifestado no item 01 deste
Ofício, também não se aplica ao objeto licitado nestes autos;

A  modalidade  Pregão,  conforme  determina  o  art.  1º  da  Lei  nº
10.520/2002, poderá ser adotada para a contratação de “bens e serviços comuns” e, a
despeito  dos  argumentos  colacionados  pela  Impugnante  no  sentido  de  que  a
complexidade do objeto ora licitado afastaria a modalidade determinada, tal fato não
procede, já que bens e serviços “complexos” podem ser considerados “comuns” para
fins de adoção da modalidade Pregão, se forem passíveis de serem descritos de forma
objetiva no Edital de Licitação e estejam disponíveis no mercado, favorecendo assim, a
disputa entre interessados. 

Notadamente,  outro  equívoco  observado  na impugnação,  extensa e
confusa  em  seus  argumentos,  diz  respeito  ao  fato  de  que,  no  entendimento  da
empresa, o fato dos serviços guardarem complexidade em sua execução, afastaria de
plano a modalidade Pregão. Sobre o tema, a doutrina especializada, já elucidou de
forma brilhante  eventual  e  equivocada sinonímia  entre “comum” e  “simples”,
sendo oportuno trazer à baila os ensinamentos abaixo: 

“Em aproximação inicial do tema, pareceu que ‘comum’ também sugeria
simplicidade.  Percebe-se,  a  seguir,  que  não.  O  objeto  pode  portar
complexidade técnica e ainda assim ser ‘comum’, no sentido de que
essa técnica é perfeitamente conhecida, dominada e oferecida pelo
mercado. Sendo tal técnica bastante para atender às necessidades
da  Administração,  a  modalidade  Pregão  é  cabível  a  despeito  da
maior sofisticação do objeto2.”

“[...] o objeto comum para fins de cabimento da licitação por Pregão não
é mero sinônimo de simples, padronizado e de aquisição rotineira. Bens
e serviços com tais características estão incluídos na categoria de
comuns da Lei nº  10.520/2002, mas não só. Bens e serviços com
complexidade técnica,  seja na sua definição ou na sua execução,
também  são  passíveis  de  ser  contratados  por  meio  de  Pregão
possibilitando, por isso, sua descrição de forma objetiva no edital. O
que se exige é  que a técnica neles  envolvida  seja  conhecida no
mercado do objeto ofertado3”.

Ressalte-se  que  a  jurisprudência  citada,  que  se  refere  a  um  Agravo  de
Instrumento julgado  pela  Justiça  Estadual  do Paraná,  trata  de  julgado  esparso e  que não
demonstra  a  orientação  jurisprudencial  e  doutrinária  no  sentido  de  que  seja  obrigatória  a
utilização de Pregão Eletrônico para aquisição de bens e serviços considerados comuns no
mercado, sendo a exceção medida a ser justificada no caso concreto. 

2 Jessé  Torres  Pereira  Junior,  Comentários  àLei  de  Licitações  e  Contratos  da  Administração
Pública, 7ª ed., Renovar, 2007, p. 1054.
3  Vera Scarpinella, in Licitação na Modalidade de Pregão, Malheiros, 2003, p. 81
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Por sua vez e em via oposta, referente ao tema em questão, o Tribunal
de Contas da União possui entendimento firmado de que os serviços de transporte
escolar custeados com recurso da União devem ser licitados por meio de Pregão, em
sua forma Eletrônica, a exemplo do Acórdão nº 1.231/2010-TCU-2ª Câmara:

“49. À vista da análise ora empreendida, mostra-se pertinente excluir do
conjunto de irregularidades que deu ensejo à aplicação, aos recorrentes,
da multa prevista no art.  58, inciso II,  da Lei 8.443/1992, os seguintes
pontos:

a) não adoção do pregão eletrônico como modalidade de licitação para a
contratação de empresa especializada no serviço de transporte escolar
para atendimento aos alunos  da rede municipal  de ensino,  visto que,
embora  os  órgãos  e  entidades  beneficiários  da  descentralização  de
recursos federais estejam obrigados a dar cumprimento à legislação e às
normas pertinentes  à  aplicação dos  valores  transferidos,  no  caso  em
exame  ficou  demonstrado  que  os  recorrentes  de  fato  não  poderiam
realizar  o  certame  por  meio  eletrônico  (parágrafos  11-15  e  18  desta
instrução);”

Ressalta-se, ainda, que no âmbito do Estado de Rondônia, encontra-se
vigente a Súmula nº 06/TCE-RO, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia/TCE-
RO, que determina aos Jurisdicionados daquela Corte, dentre os quais a Prefeitura do
Município de Porto Velho, que bens e serviços comuns devam ser licitados pelos pela
modalidade Pregão, preferencialmente, na forma Eletrônica, senão vejamos: 

“Para  a  contratação  de  bens  e  serviços  comuns  deve  ser  utilizada,
preferencialmente, a modalidade pregão na forma eletrônica. A utilização
de modalidade e forma diversa, por se tratar de via excepcional, deve ser
precedida de robusta justificativa que demonstre que ensejará resultado
economicamente  mais  vantajoso  que  a  modalidade  pregão  na  forma
eletrônica.” 

Ante ao exposto, infere-se que não somente se aplica ao objeto em
licitação, a modalidade Pregão Eletrônico, como a mesma é obrigatória. A não adoção
de tais atos certamente suscitaria a declaração de ilegalidade do edital por ambos os
Tribunais de Contas

Desse modo, não acatamos a impugnação em questão. 

3) Do alegado prazo exíguo e complexidade dos serviços.

Acerca do prazo de publicação do edital, o mesmo deverá ser objeto
de manifestação da Superintendência Municipal  de Licitações,  uma vez que tal  ato
compete a aludida Superintendência. 
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Acerca das alegações relativas à vista técnica, cumpre ressaltar que, a
despeito  da  alegação  da  impugnante,  que  não  tem  qualquer  amparo  fático,  esta
Secretaria está preparada para realizar visitas com os interessados, por meio de seus
próprios recursos humanos, incluindo toda a logística necessária para realizar a ação e
com conhecimento técnico suficiente sobre todas as rotas descritas, para cada um dos
lotes ou todos eles, concomitantemente;

O prazo  para visita  técnica de todas  as rotas  que compõem os 14
(quatorze)  lotes,  ainda  que  em regime de amostragem, de  acordo  com a logística
operacional desta Secretaria, poderá levar até 72 horas, portanto, o prazo antecedente
consignado em edital visa evitar prejuízos aos interessados em realizar a visita, que
optando por fazê-la, poderão conhecer todas as rotas de seu interesse.

Ademais, não se pode olvidar que o Projeto Básico e seus Anexos é
suficientemente  claro  no  sentido  de  possibilitar  o  correto  dimensionamento  dos
serviços, sendo que o Departamento de Suporte Logístico Educacional/DSLE, por meio
da Divisão de Transporte Escolar, empreendeu esforços, pesquisas e estudos técnicos
para embasar as informações, inclusive, no sentido de dimensionar, mediante inspeção
in  loco,  os  trechos  pavimentados  e  não  pavimentados  e  a  geografia  dos  lugares,
estando tais informações devidamente e dados técnicos devidamente embasados nos
autos.

Por  todo  o  exposto,  entendemos  como  improcedentes  as
interpretações  e  argumentos  apresentados  pelas  Impugnante,  razão  pela  qual  não
acatamos a impugnação proposta.

4) Da Inexequibilidade da apresentação da frota no prazo definido
em edital.

Antes  de  adentramos  no  mérito  das  mudanças  realizadas  no  texto
editalício, temos por oportuno ponderar que o parâmetro adotado de 20 (vinte) dias
para a  apresentação dos  veículos  para a  vistoria  da  Comissão de Fiscalização  do
Transporte Escolar da Divisão de Transporte Escolar/SEMED, nasceu da necessidade
de darmos celeridade ao início da prestação dos serviços, em razão do déficit referente
ao  ano  letivo  de 2017  e  2018,  devido  às  reiteradas  paralisações,  bem como toda
problemática envolvendo o transporte escolar no Município de Porto Velho.

Importante  ressaltar,  ainda,  que  em  nome  do  princípio  da
continuidade, também chamado de Princípio da Permanência, o serviço público, não
pode  parar.  Em  outras  palavras,  consiste  na  proibição  da  interrupção  total  do
desempenho de atividades do serviço público prestado a população e seus usuários.
Entende-se  que,  o  serviço  público  consiste  na  forma  pelo  qual  o  Poder  Público
executa suas atribuições essenciais ou necessárias aos administrados. 
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Contudo,  considerando a  manifestação  da  Empresa  Impugnante,  esta
Secretaria Municipal,  através da Divisão de Transporte,  decidiu estabelecer  o  prazo de 30
(trinta)  dias  corridos  para  a  apresentação  dos  veículos  para  vistoria,  averiguação  das
condições de uso e da aptidão para realização dos serviços, podendo tal prazo ser prorrogado
por mais 30 (trinta) dias, a pedido da interessada.

No caso, a dilação do prazo acima visa possibilitar que empresas sediadas
fora do Município de Porto Velho possam ter tempo hábil de, além de melhor organizar sua
disponibilidade de veículos,  possam também transportá-los até o Município de Potro Velho.
Desta forma, os itens que tratam do tema no Projeto Básico passarão a seguinte redação: 
 

19.1 Após a homologação da Licitação e antes da assinatura do contra-
to, o licitante vencedor deverá apresentar à Comissão de Fiscalização
do Transporte Escolar da Divisão de Transporte Escolar/SEMED, no prazo
de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da Notificação pela
Secretaria Municipal de Educação, os veículos para vistoria, a ser re-
alizada em local apropriado dentro da cidade de Porto Velho e indicado
pela Contratada. A aludida vistoria visa averiguação das condições de
uso e aptidão dos veículos para realização dos serviços.

19.1.1.  O  prazo  acima  previsto  poderá  ser  prorrogado  por  mais  30
(trinta) dias, contados do fim do prazo inicial, mediante requerimento
da interessada, direcionado à Comissão de Fiscalização do Transporte
Escolar da Divisão de Transporte Escolar/SEMED.

Destarte,  restou  acatada  a  impugnação  proposta,  bem  como
procedidas as alterações necessárias à regularidade do item em questão.

5) Ausência de Convênio Estadual.

Conforme já justificado no Projeto Básico e, considerando que o transporte
escolar é um serviço de utilidade pública e direito público subjetivo, fica evidente que o Poder
Público deve oferecê-lo gratuitamente para crianças e adolescentes que não tenham escola
perto de sua residência.

Tal  Direito  é  reconhecido  através  da Constituição  Federal  (Art.  208,  VII)4,
como também pelo art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA5 e, ainda, pela art. 4º

4 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
(...)
VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de

material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

5 Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

VII  -  atendimento  no  ensino  fundamental,  através  de  programas  suplementares  de  material
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
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da  Lei  de Diretrizes  e  Bases  da Educação/LDB6,  estando  o  “Estado”  obrigado  a  garantir,
através de programas suplementares, o serviço de transporte escolar. 

A LDB,  com as  modificações  oriundas  da  Lei  n°  10.7097,  de  31/07/2003,
passou a determinar a responsabilidade de Estados e Municípios quanto ao oferecimento de
transporte escolar. O sentido dessa inovação legislativa é principalmente encerrar a discussão
quanto  à  competência  desse  serviço  e  sua  universalidade,  ficando  Estados  e  Municípios,
respectivamente, responsáveis por assumir o transporte escolar dos alunos de sua rede.

Essas  legislações  respaldam a administração  pública  quanto a  regulação,
gestão,  contratação  e  fiscalização  nesse  processo  licitatório,  com  o  principal  objetivo  de
assegurar  o  acesso  do  aluno  à  educação  e  ao  transporte  escolar,  determinando  a
responsabilidade  aos  Estados  e  Municípios  quanto  à  viabilização  dessa  política  pública
promotora da responsabilidade social. 

O  teor  da  impugnação  proposta  no  presente  tópico,  está  fadada  à
improcedência, não só pela vasta regulamentação legal ora apresentada, bem como pelo fato
de que a relação e responsabilidade solidária entre o Município de Porto Velho e o Estado de
Rondônia,  apresenta-se  consolidada  por  meio  do  Termo  de  Convênio  nº176/PGE,  que
estabelece os termos da cooperação e parceria entre o Governo Estadual e a Administração

6 Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...)

VIII  -  atendimento  ao  educando,  em  todas  as  etapas  da  educação  básica,  por  meio  de
programas  suplementares  de  material  didático-escolar,  transporte,  alimentação  e  assistência  à
saúde; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

7 Art. 1o O art.  10 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso:

"Art. 10. ...............................

              VII -   assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual.

...................................................................." (NR)

Art. 2o O art.  11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso:

"Art. 11. ...............................

              VI -   assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.

.................................................." (NR)

Art.  3o Cabe aos Estados  articular-se com os respectivos  Municípios,  para prover  o  disposto
nesta Lei da forma que melhor atenda aos interesses dos alunos.
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Municipal, para a oferta do transporte escolar dos alunos, mediante a realização dos serviços
de forma compartilhado, gerando economicidade ao erário e otimização das rotas para ambas
as partes.

6) Ilegalidade da idade máxima de 10 (dez) anos.

Sobre o tema em questão, temos a informar que:

a) Conforme Legislação do FNDE (Guia do Transporte Escolar), para
que o transporte de alunos seja mais seguro, o ideal é que os veículos da frota tenham
no máximo 7 (sete) anos de uso. Todavia, diante da deficiência mercadológica e para
que  houvesse  ampliação  de  concorrentes  no  pregão  eletrônico,  optou-se  pelos  10
(dez) anos. 

b) Porto  Velho  reverte-se  de  particularidades,  e  uma  delas,  é  o
compromisso de melhorar a qualidade do serviço de transporte escolar no âmbito do
Município.  Para  tanto,  temos  como  meta  sanar  as  problemáticas  apontadas  pelo
Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Rondônia  (Relatório  de  Auditória  -  Processo  nº
04120/2016 TCER), o qual relata que a idade avançada dos veículos (grifo nosso),
leva os veículos apresentarem constantes falhas, resultando no atendimento, muitas
vezes, deficitário aos alunos.

c) Notoriamente  o  veículo  com  mais  de  dez  anos  de  fabricação,
mesmo periodicamente revisado, já não oferece a confiança necessária.  A presente
proposição tem como escopo a vida útil dos veículos utilizados no Transporte Escolar
de alunos matriculados na rede pública de ensino. 

d) Um dos grandes motivos que levam os alunos a faltarem às aulas
e, mesmo, abandonarem a escola, é a dificuldade de chegar até a Unidade Escolar.
Nesse sentido, cabe ao Poder Público zelar pela efetivação do direito do acesso do
aluno à escola,  como assegurado na Constituição Federal  e na Lei  de Diretrizes  e
Bases da Educação  (LDB),  a  qual  define que  os  estados  e  municípios  devem ser
responsáveis pelo transporte escolar  das crianças que estudam na rede pública de
ensino. A segurança e a qualidade devem estar presentes na execução do serviço de
transporte  escolar,  o  que  justifica  o  tempo  de  uso  dos  veículos  escolares  em,  no
máximo, 10 (dez) anos.

e) O  Governo  Federal,  por  sua  vez,  é  o  responsável  por  prestar
assistência  técnica  e  financeira  aos  estados  e  municípios  para  que  esse  direito
constitucional seja garantido. Todo estudante da Educação Básica que mora em área
rural ou distante de sua escola tem direito ao transporte gratuito e de qualidade. Porém,
o número de alunos que utilizam transporte escolar corresponde a pouco mais de 11%
do  total  de  matriculados  na  rede  de  ensino.  Não  obstante,  é  clarividente  que  o
transporte escolar ainda é feito de forma precária, muitas vezes parcialmente, devido à
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precariedade dos veículos. Essa é a tônica e o fato que restou evidenciado no Relatório
do Tribunal de Contas do Estado, anteriormente citado.

f) Considerando que os termos da Lei Municipal nº 1.673/2006, limita
a vida útil  do veículo automotor destinado ao transporte escolar em, no máximo 12
(doze)  anos.  Considerando,  ainda,  que  Legislação  Municipal  estabelece  que  os
veículos possam ter idade de até 12 (doze) anos, não há qualquer irregularidade na
exigência  constante  no edital  de que os veículos tenham idade até  10 (dez)  anos.
Destaque-se que cabe à Administração, dentro de sua margem de discricionariedade e
com vistas ao atendimento do interesse público, que almeja qualidade na prestação
dos serviços prestados, estabeleceu o mencionado parâmetro como referencial para a
presente licitação. 

g) Diante  do  exposto,  não  acatamos  a  presente  impugnação,
consubstanciado no fato de restar clarividente que a mencionada Lei Municipal é clara
quando  estabelece  “ATÉ  12  (DOZE)  ANOS”.  Portanto,  dentro  de  seu  Poder
Discricionário,  esta Administração Municipal  decidiu que os ônibus devem ter  idade
máxima de até 10 (dez) anos durante a vigência do contrato. Tal decisão se pautou nos
princípios a economicidade, eficiência e eficácia do serviço de transporte escolar na
rede de ensino visando segurança, garantia da mobilidade e acesso do aluno à escola.

7) Cumulação indevida de garantia e patrimônio líquido.

Sobre o teor da impugnação acima destacada, temos a comentar que a
exigência  do  item  5.4.7  do  Edital  Pregão  Eletrônico  nº  142/2018  não  fere  lei,
jurisprudência e não afronta direito dos licitantes interessados. 

Em razão da natureza e complexidade do objeto licitado,  qual seja,
serviço de transporte escolar, a Administração Pública tem a necessidade de que a
futura contratada demonstre a qualificação econômica e financeira, por meio do seu
último patrimônio líquido apurado ou demonstre o seu capital social.  

Para  contextualização  do  assunto,  vejamos  a  definição  destes
institutos:

 O patrimônio líquido é o valor contábil que representa a diferença
entre ativo e passivo no balanço patrimonial de uma empresa. Em
síntese, o patrimônio líquido nada mais é do que o valor contábil
que sócios e/ou acionistas têm na empresa em um determinado
momento, é o valor disponível para fazer a sociedade girar. Ele é
um indicador da saúde financeira real e atual da empresa;

 Capital  Social,  do ponto  de vista contábil,  é parte do patrimônio
líquido. Ele representa valores recebidos pela empresa dos sócios,
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ou  por  ela  gerados  e  que  foram  formalmente  incorporados  ao
Capital.

O  patrimônio  líquido  é  variável  de  acordo  com  o  exercício  da
atividade da empresa. Já o capital social só poderá ser alterado mediante deliberação
dos sócios, isto é, independe do exercício da atividade da empresa.

Portanto, percebe-se que do ponto de vista contábil o capital social e
patrimônio líquido possuem finalidades distintas, porém, verifica-se, desde logo que,
numa contratação  pública,  ambos  têm a  mesma função,  qual  seja  a  de  indiciar  a
qualidade das finanças e o patrimônio da empresa que será contratada.

Diferentemente da exigência da garantia do item 28.1 do edital, que
recai  sobre as  garantias de contratação, que exerce papel  totalmente diverso do
capital social ou patrimônio líquido. 

Pertinente esclarecer que as garantias (contratual e de participação)
são  institutos  legais  com  finalidades  diferentes.  A  garantia  contratual  sequer  está
arrolada  na  qualificação  econômico-financeira,  destinando-se  exclusivamente  a
assegurar o satisfatório cumprimento do contrato administrativo. 

A garantia contratual exige desembolso do fornecedor somente após
vencer  a  licitação  e  representa  cláusula  exorbitante  do  contrato  administrativo.  É
possível  em  qualquer  modalidade  licitatória,  desde  que  prevista  no  instrumento
convocatório, limitando-se em todo caso a 5% (cinco por cento) do “valor do contrato”
nos termos do art. 56, §2º, da Lei nº 8.666/938.

A  garantia  de  participação  ou  garantia  da  proposta  diz  respeito  à
qualificação econômico-financeira, tem seu amparo legal no inciso III do art. 31 da Lei
n.  8.666/939 e  pode  ser  exigida,  entre  outras  finalidades,  para  aferir  a  condição
econômico-financeira dos licitantes. Deve ser exigida no “momento da apresentação
dos  documentos  habilitatórios”  e  seu  desembolso  ocorre  em momento  anterior  ao
contrato,  limitando-se  ao  percentual  em 1% (um por  cento)  do  “valor  estimado  da
contratação”, é vedada sua aplicação às licitações realizadas na modalidade Pregão,

8 Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento
convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.

(...)
§ 2º. A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco por cento do valor do

contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no § 3º deste
artigo. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 08.06.1994)
9 Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:

(...)
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e § 1º do artigo 56 desta

Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.
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conforme inc. I do art. 5º da Lei nº 10.520/200210, tanto assim que o Edital ora atacado
não o exigiu nessa fase (para participação no certame). 

Destaca-se aqui trecho do brilhante Voto do Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, Dimas Eduardo Ramalho, em interpretação à alegada
vedação suscitada na impugnação ora analisada, que se posicionou:

“2.3.  A  insurgência  acerca  da  suposta  ilegalidade  das  exigências
editalícias que estabelecem a comprovação da demonstração de capital
social  mínimo  e  garantia  contratual  é  improcedente,  conforme
assinalaram o d. Ministério Público de Contas e a SDG.
Com efeito, a disposição editalícia do subitem “7.6.4” guarda pertinência
à  fase  habilitatória,  quanto  à  verificação  da  qualificação  econômico-
financeira,  já  a  requisição  vestibular  do  subitem  “10.3.1”  refere-se  à
contratação, para efeito de garantia de adimplemento do contrato. 
A  primeira  exigência  oportuniza  as  licitantes,  que  não  alcançarem os
índices  contábeis  fixados  no  Edital,  que,  diga-se  de  passagem,
encontram-se albergados na jurisprudência desta Corte, a possibilidade
de  demonstrarem  capital  social  mínimo  de  10%  (dez  por  cento)  do
orçamento estimado anual da contratação, condições estas que estão em
consonância  com o  preceito do artigo 311,  §§ 2°,  3°  e  5°,  da Lei  n°
8.666/93. 
A  segunda  requisição  trata-se  de  cláusula  exigível  para  garantir  a
execução  do  contrato,  com  previsão  no  artigo  562,  §  2º,  da  Lei  nº
8.666/93, sendo na definição do Professor Jessé Torres Pereira Junior,
garantia definitiva, exigível do adjudicatário convocado para contratar. 
(In Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração
Pública.  São  Paulo.  Renovar,  8ª  Ed.,  2009.  Pág.  641).  Destarte,
entendendo como o d. MPC e a SDG, não há qualquer impropriedade
nas exigências impugnadas”.

No caso em tela, por se tratar de licitação na modalidade Pregão para
a  qual  sequer  houve  exigência  de  garantia  de  participação  e,  por  tudo  que
colacionamos acima, considerando, sobretudo, que a Impugnante não traz aos autos
qualquer  fundamento  jurídico  que  legitime  sua  impugnação,  entendemos  como
improcedente o pedido de alteração do subitem 10.5.7, que trata de comprovação de
capital registrado e patrimônio líquido mínimo,bem como, do item 28.1, que trata da
exigência de garantia contratual, conforme faculta a legislação aplicável.

Salientamos,  no  entanto  que,  de  acordo  com  o  Projeto  Básico
modificado pela SEMED após as necessárias adequações, mantendo-se a exigência
de do subitem impugnado, contudo, no percentual de 1%, em razão da alteração do
valor contratual. 

10 Art. 5º É vedada a exigência de:
I - garantia de proposta;
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É  mister  salientar,  por  fim,  que  o  valor  global  estimado  para  a
contratação direciona a Administração a adotar, nos limites da Lei, todas as medidas
inafastáveis para satisfatória garantia de execução do contrato a ser firmado. 

8) Documentos só da matriz e nunca filial.

Em relação aos tópicos destacados, nos casos em tela, por se tratar os
referidos  itens  impugnados  de  regras  gerais  de  licitações,  remetemos  à
Superintendência Municipal de Licitações, para manifestação acerca dos documentos
de habilitação relativo à matriz e filial e regras para participação de micros e pequenas
empresas, considerando que cabe à Superintendência formular política de compras,
obras e serviços, a respectiva padronização.

9) Da participação de Micro e Pequenas Empresas.

Em  relação  aos  tópicos  destacados,  nos  casos  em  tela,  por  se
trataremos referidos itens impugnados de regras gerais  de licitações,  remetemos à
Superintendência  Municipal  de  Licitações,  para  manifestação  acerca  do  item
impugnado, considerando que cabe à Superintendência formular política de compras,
obras e serviços, a respectiva padronização.

10) Da ilegalidade da restrição de atestados.

Quanto  à  alegada  ilegalidade  relativa  à  vedação  ou  limitação  da
somatória de atestados, entendemos que tal impugnação não mereça acatamento. O
fato dependerá sempre da análise no caso concreto, observadas as especificidades do
objeto a ser contratado, em especial se vai poder ser caracterizado por unidade ou é
indissociável. 

No  presente  caso,  as  exigências  impugnadas  estão  amparadas  na
legislação e jurisprudência, citando a Súmula 263 do TCU, que dispõe que: 

“[...]  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”.

O Tribunal de Contas da União já pacificou o entendimento de que os
quantitativos  mínimos  a  que  se  refere  a  citada  Súmula  não  poderá  ultrapassar  o
percentual de 50% dos quantitativos definidos para as aludidas parcelas de relevância. 
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Quanto à suposta violação do inc. III do art. 33 da Lei nº 8.666/199311,
também esta  impugnação não merece  provimento,  uma vez  que se  verifica  que  o
legislador permitiu às empresas consorciadas somarem seus atestados com o fim de
alcançar o quantitativo mínimo exigido como condição à habilitação em uma licitação,
podendo  assim  ser  comprovados  os  atestados  por  entes  consorciados,  na  forma
prevista em lei, em consonância com o Edital Pregão Eletrônico nº 142/2018.

Acerca  do  somatório  de  atestados  para  comprovação  de  prazos,
informamos que será alterado o Edital, para excluir tal exigência, conforme previsto no
Projeto Básico a modificado e republicado no Edital.

11)  Das revisões ordinárias e extraordinárias.

Sobre o tema trazido à baila pela Impugnante, temos por pertinente
salientar que, novamente a mesma faz confusão entre a natureza e objeto da presente
licitação e a concessão de serviços públicos, citando,inclusive, que não há clareza “na
revisão ordinária e extraordinária do contrato tarifa” previsto no Edital.

Considerando que já nos manifestamos acerca da não aplicabilidade
do estatuto da concessão de serviços públicos, deixa-se de discorrer sobre os demais
aspectos, por não serem inerentes ao objeto licitado.

Outrossim,  temos  por  oportuno  informar  que,  para  uma  melhor
instrução do procedimento  licitatório,  promovemos a revisão do Item  13 do Projeto
Básico,  cujo  teor  versa sobre  o  reajuste  e  a  repactuação de preços no âmbito  do
Pregão Eletrônico nº 142/2018. Tal revisão se estende ao Anexo Minuta do Contrato.

12)  Da inviabilidade econômica do objeto licitado.

Acerca da alegação, importa verificar que a contratação ora pretendida
foi descrita na mesma metodologia adotada em muitos Municípios Brasileiros, inclusive
rondonienses e que, para a realização da presente contratação, o staff administrativo
da  Secretaria  Municipal  de  Educação/SEMED,  conjuntamente  com a  Controladoria
Geral do Município/CGM e a Superintendência Municipal de Licitações/SML, promoveu
uma significativa melhora na qualidade informacional dos documentos que instruem o

11 Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão
as seguintes normas:

(...)
III - apresentação dos documentos exigidos nos artigos 28 a 31 desta Lei  por parte de cada

consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica,  o somatório dos quantitativos de cada
consorciado,  e,  para  efeito  de  qualificação  econômico-financeira,  o  somatório  dos  valores  de  cada
consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o
consórcio,  um acréscimo de até 30% (trinta por  cento)  dos valores exigidos para licitante individual,
inexigível  este  acréscimo para  os  consórcios  compostos,  em sua  totalidade,  por  micro  e  pequenas
empresas assim definidas em lei;
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Pregão  Eletrônico  nº  142/2018,  principalmente  em  relação  às  metodologias  de
mensuração dos custos da contratação. 

Em que pese à Impugnante informar, de forma simplória, que o valor
orçado para a contratação não seria suficiente para suportar os custos da execução
dos  serviços,  aduzindo,  ainda,que  o  estudo  de  viabilidade  (?)  não  considerou  tais
critérios,  importa  consignar  que  o  Município  de  Porto  Velho,  na  prática,já  adota  a
metodologia descrita no Termo de Referência que deu origem ao Edital impugnado.

Importa  esclarecer  que  as  questões  problemáticas  relacionadas  ao
transporte escolar não dizem respeito apenas à metodologia de contratação, mas a
tantos outros fatores que influenciam diretamente na execução do serviço de transporte
escolar.

A alegada inviabilidade econômica  do objeto  licitado  defendida  pela
Impugnante não merece provimento, uma vez que o edital prevê 14 lotes e 167 rotas,
abrindo possibilidades para várias empresas do ramo participarem da licitação. 

As licitantes vencedoras poderão comprovar sua capacidade técnica e
operacional, o qual supostamente comprova que atua no ramo de serviço de transporte
escolar, ou seja, deve possuir o mínimo de veículos para atender o serviço. 

Todos  os  custos  previstos  para  a  contratação  em  andamento,
seguramente  dão  as  condições  necessárias  para  a  licitante  interessada  investir
inicialmente, caso esta não possua o número de veículos necessários para atender o
serviço.

Ressalte-se, sobretudo, que esse investimento inicial se justificará, haja
vista que, por se tratar de serviço de natureza continuada, a contratação poderá se
estender pelo período de até 60 (sessenta) meses, conforme previsão legal do inciso II
do  Art.  57  da  Lei  8.666/1993,  ou  seja,  se  o  valor  anual  do  contrato  é  de
aproximadamente R$ 20.000.000,00 (vinte milhões), em 60 (sessenta) meses, teremos
significativo aumento do valor investido pelo Município de Porto Velho em transporte
escolar,  o  que  representa  para  a  licitante  vencedora  uma  indiscutível  vantagem
econômica. 

Assim,  quanto  aos  pontos  impugnados  pela  Empresa  FLECHA
TRANSPORTES E TURISMO LTDA. – EPP, o Departamento de Suporte Logístico
Educação/Divisão de Transporte Escolar,  presta os seguintes esclarecimentos
complementares:

1) Da Impossibilidade de utilização dos valores de referência do
Caderno  Técnico  elaborado pela  SUPEL/RO  com Insumos  e
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salários de 2017 e da ilegalidade pela ausência de planilha de
composição de custo elaborada pela SEMED em afronta ao inc.
II do § 2º do Art. 7 da Lei de Licitações.

Acerca do tema em questão, de plano, impõe-se a esta Administração
recalcitrar contra a manifestação da mencionada empresa, quando, fazendo menção
ao conceito de ilegalidade, o qual significa condição de quem não respeita as leis, age
ou se opõe aos preceitos legais,  alegando que o Poder  Público Municipal  “prefere
trabalhar na ilegalidade”.

A afronta se dá sem qualquer respaldo legal ou documental, haja vista
que a Administração Pública  do Município de Porto  Velho,  se encontra norteada e
alicerçada pelos princípios da moralidade, impessoalidade, transparência, publicidade
e eficiência. 

Nesse sentido, cumpre-nos informar que a composição da planilha está
baseada em estudo técnico aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia,
não  havendo ilegalidade  em se  tratando  da solidariedade entre  os  poderes,  como
assegurado na própria Constituição Federal:

“Art.  37.  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; 
(...)
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação
entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em
vista  o  equilíbrio  do  desenvolvimento  e  do  bem-estar  em  âmbito
nacional.”

Importante ressaltar, que as planilhas de composição de custos foram
embasadas  na  metodologia  do  Caderno  Técnico  da  Superintendência  Estadual  de
Licitações/SUPEL,  porém  elaborada  e  alimentada  pela  Secretaria  Municipal  de
Educação – SEMED. 

Cumpre esclarecer, ainda, que conforme relatório inicial do TCE-RO,
não há qualquer impedimento para a utilização do Caderno Técnico da SUPEL, uma
vez que se trata de meio legítimo de pesquisa de preço. Para tanto, esta Secretaria
realizou cotações de preços dos itens: ônibus com idade até 10 (dez) anos, pneus,
lavagem,  combustível,  itens  relacionados  na  cesta  de  alimentos  (Cláusula  Décima
Segunda da Convenção Coletiva). 

Esta Secretaria atualizou também o valor da mão-de-obra da categoria
de motorista e monitor conforme convenção coletiva realizada na data de 15.10.2018.
Deste modo, foram atualizados todos os custos que subsidiam o preço do quilômetro,
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inclusive o período de execução 210 (duzentos e dez) compreendidos em 09 (nove)
meses.

Quanto  as  demais  alegações  da  impugnante,  o  fato  de  ter  sido
atualizada a Planilha de Composição de Custos, que constará inclusive como Anexo ao
Projeto Básico,  a qual  possibilitará aos potenciais licitantes o conhecimento de tais
informações, afasta a necessidade de mais delongas quanto aos demais pontos.

Assim, acerca do tema referente à impossibilidade de utilização dos
valores de referência do Caderno Técnico elaborado pela SUPEL/RO, mediante o fato
de  que  os  dados  foram  da  planilha  de  custos  foram  efetivamente  atualizados,
consideramos sanada qualquer argumentação apresentada que colocasse em xeque a
utilização  do  citado  mecanismo técnica de mensuração  de custos,  razão  pela  qual
consideramos superado o item impugnado.

Ademais  os  únicos  itens  que  compõe  a  planilha  de  composição  de  custos  foram
objetos de atualização em 29.05.2019….

2) Da  impossibilidade  de  convocação  de  diversas  empresas
simultaneamente durante a fase de aceitação das propostas e
da impossibilidade de convocação para o envio de propostas
juntamente  com  documento  de  Habilitação  -  afronta  a
legislação – fase distinta

O tema abordado no tópico em destaque será analisado pelo Corpo
Técnico da Superintendência Municipal de Licitações/SML.

3) Da ilegalidade de limitação de idade máxima de 10 anos para
os veículos afronta a Lei Municipal nº 1.673/2006.

O  mérito  desse  ponto  impugnado  foi  devidamente  analisado  e
respondido no item 6 da Resposta à Empresa AMPARO. Por se tratar de mesmo tema,
entendemos respondido o item e improcedente à impugnação, neste ponto. 

4) Da  necessidade  de  esclarecimentos  quanto  ao  período  de
execução dos serviços e períodos de vigência do contrato.

Nos  contratos  administrativos,  o  prazo  de  execução  não  pode  ser
confundido com o prazo de vigência. Com efeito, o prazo de vigência é o período de
duração  do  contrato  que  não  pode  ultrapassar  o  respectivo  crédito  orçamentário,
exceto em casos especiais previstos na Lei (incisos do art. 57 da Lei nº 8.666/93).
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Já o prazo de execução é o tempo que o particular tem para executar o
objeto e está, portanto, englobado no prazo de vigência. Assim, o prazo de vigência é
delimitado pelo período necessário para a execução do objeto, seu recebimento e o
respectivo pagamento, para que ambas as partes contratantes possam cumprir suas
obrigações  finais.  Nesse  contexto,  para  fixar  o  prazo  de  vigência  do  respectivo
contrato, deve-se aferir o período necessário para a efetiva execução, recebimento e
pagamento devidos.

No presente Edital Pregão eletronico nº 142/2018, o item impugnado
confunde  o  periodo  de  execução  e  com  prazo  de  vigência.  No  entanto,  mister
esclarecer que o prazo de execução de será de 12(doze) meses, onde  9 (nove) meses
compreendem  o  cumprimento  do  Calendário  Letivo  de  210  (duzentos  e  dez)  dias
letivos,   caso não ocorra nenhum fato impeditivo durante  sua execução,  e  03(tres)
meses compreendem periodo não letivos, os quais deverão ser remunerados apenas
quanto aos custos de disponibilidade dos veiculos (depreciação, IPVA, Licenciamento,
seguro DPVAT), entre outros conforme planilha em anexo, bem como edital que será
republicado. 

Destacamos que essa questão foi apreciada pelo TCE/RO, a qual deu
origem a manifestação da Controladoria geral do Município, conforme Relatorio nº 001/
CGCA/2019 de fls. 4918 a 4935 dos autos.

Por estas razoes, acatamos os argumentos aduzidos pela impugnante,
no que se refere ao período de 03(três) não letivos, os quais serão alterados no Projeto
Basico, esclarecendo que a composição dos custos deverá observar as planilhas que
serão republicadas como anexo do  edital. 

5) Necessidade de definição quanto à inscrição do cadastro de
contribuintes Estadual ou Municipal – alínea “A” do Subitem
10.03 do Edital Regularidade fiscal e trabalhista.

O tema abordado no tópico em destaque será analisado pelo Corpo
Técnico da Superintendência Municipal de Licitações/SML.

6) Da  necessidade  de  outros  esclarecimentos  referentes  ao
quantitativo de veículos e capacidade de carga, bem como em
relação aos mapas e rotas estabelecidas.

Acerca  do  quantitativo  de  veículos  a  serem  contratados  e  das
especificações exigidas para os mesmos (capacidade de carga), temos a esclarecer
que  procedemos  a  devida  alteração  das  especificações  constantes  do  Item 18  do
Projeto Básico, em razão da deficiência mercadológica de empresas que dispõem de
ônibus tipo ORE, ampliando-se, assim, não só a competitividade do certame.
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Há  que  se  considerar,  ainda,  o  fato  de  que,  após  realização  da
pesquisa de mercado quanto aos valores do ônibus de pequeno porte, identificou-se
que esse modelo custa um valor consideravelmente maior que o ônibus de até 44
lugares. Desse modo, pensando na economicidade e ajustamento do fluxo de alunos
decorrente  do  reordenamento  entre  Município  e  Estado,  optou-se  em substituir  os
ônibus de pequeno porte por ônibus de médio porte.

Quanto às questões relativas aos mapas e rotas estabelecidas, consta
do  processo  em  questão,  o  quantitativo  de  alunos  por  rota,  inclusive  sendo
especificadas as características de cada lote. No caso de necessidade de verificação
in loco, a Licitante interessada poderá realizar visita técnica, conforme estabelecido no
edital de Licitação. 

Ante ao exposto,  entendemos esclarecidas as questões impugnadas
quanto a este tópico. 

7) Da  fragilidade  da  exigência  de  qualificação  econômica
financeira  e  da  necessidade  de  utilização  da  Instrução
Normativa  nº  05/2017,  em  razão  da  utilização  de  recursos
federais.

Nesse  tópico,  cumpre  salientar  que  não  há  obrigatoriedade  de
utilização do disposto na IN citada, uma vez que se trata de norma federal, aplicável
aos  Órgão  a  ela  subordinadas.  No  caso,  pertinente  registrar  que  a  definição  das
exigências relativas à qualificação técnica e econômico-financeira devem considerar
sempre a  situação  fática,  visando evitar  restrições que não  se justifiquem no caso
concreto. 

No feito, há que se considerar a exigência contratual em conjunto com
as  demais  previsões  editalícias,  sendo  a  qualificação  técnica  e  econômica  àquela
mínima ao atendimento dos requisitos de segurança contratual, sendo que no caso em
comento, foi modificada a qualificação, considerando o valor global estimado para cada
lote. 

 Registro que o Tribunal de Contas, ao avaliar a questão em sede de
impugnação também considerou a questão improcedente.  

8) Esclarecimentos Complementares. 

No exercício 2017 as empresas que prestavam o serviço de transporte
escolar  terrestre  estavam executando  os  contratos  de  forma precária  e  ineficiente,
causando  prejuízo  ao  calendário  letivo  da  comunidade  escolar,  quando  esta
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Municipalidade  ajuizou  ações  para  que  as  contratadas  cumprissem  as  obrigações
contratuais. 

Em novembro de 2017, foi  instaurado o procedimento administrativo
para a  deflagração  de certame licitatório  (Processo nº  09.00202-00/2017)  a  fim de
contratar  empresa  especializada  em  serviço  de  transporte  escolar  terrestre  para
atender ao Município de Porto Velho, sendo este previsto para sua conclusão até o
início do ano letivo de 2018.

Ao  iniciar  o  exercício  2018,  esta  municipalidade  ainda  enfrentava
dificuldades com as contratadas da época para execução do serviço, o que culminou
com a rescisão unilateral em 09.03.2018 dos contratos com duas empresas, por força
judicial,  conforme  Processos  nºs  7039273-79.2017.8.22.001  e  7037708-
80.2017.8.22.001, ficando apenas a Empresa Flecha Transportes e Turismo Ltda. –
EPP,  com o  Contrato  nº  045/PGM/2014,  o  qual  encerrou  o  prazo  de  vigência  em
24.04.2018. 

Assim, deflagrou-se em caráter emergencial, com base no art. 24, IV
da Lei 8.666/1993, a contratação de empresas para dar continuidade no serviço por
meio de Chamamento Público nº 001/2018 de empresas interessadas. 

Desta forma, o Município de Porto Velho firmou os contratos com as
empresas Flecha Transportes e Turismo Ltda. – EPP; Via Norte Transporte, Comércio
e  Serviços  Ltda.  e  Comercio  e  serviço  Freitas  Importação  e  Exportação  Eireli-ME,
Contratos nº 032/PGM/2018, 033/PGM/2018 e 34PGM/2018, assinado em 04.05.2018,
com  prazo  de  vigência  de  180  (cento  e  oitenta)  dias  ou  até  que  se  conclua  o
procedimento licitatório. 

Ressalta-as  que  nesse  intercurso,  em  29.05.2018,  foi  deflagrada  a
Operação Cirandada Polícia Federal, com ordens judiciais de busca e apreensão de
equipamentos,  processos  e  documentos  na  sede  da  SEMED e  de  acusados,  cuja
acusação  é  de  crimes  contra  a  administração  pública,  envolvendo  os  sócios  da
Empresa Flecha Transporte e Turismo Ltda., na época possuía o Contrato nº 33/PGM/
2018, cujo objeto era o transporte escolar terrestre, e o Contrato nº 22/PGM/2014, de
serviço transporte escolar fluvial. 

Por  ordem  da  decisão  da  Justiça  Federal  na  3º  Vara  Criminal  a
Empresa  Flecha  Transporte  e  Turismo  Ltda.,  teve  os  bens  bloqueados,  o  que
impossibilitou a contratada dar continuidade ao serviço de transporte escolar terrestre,
devido o atraso de pagamento de salários dos motoristas e monitores, causando ainda
mais prejuízos a comunidades escolar atendida. 
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Houve ainda três audiências de tentativas de conciliação no 2º Juizado
da Infância e da Juventude no processo de Ação Civil Pública proposto pelo Ministério
Público, Processo nº 7007783-05.2015.822.0001, em razão da deficiência do serviço
de  transporte  escolar,  principalmente  por  parte  da  empresa  Flecha  Transporte  e
Turismo para  que  retomasse  o  serviço,  contudo  aguardava  a  liberação  de  bens  e
valores bloqueados na Justiça Federal.

Somente após a liberação do bloqueio dos bens por ordem judicial da
Justiça Federal  da 3ª Vara Criminal,  a empresa Flecha Transporte  e Turismo Ltda.
retornou o serviço no início mês de agosto de 2018, ou seja, o serviço ficou suspenso
para as comunidades atendidas nos meses de junho e julho de 2018 e enquanto isso
as demais contratadas deram continuidade ao serviço de transporte escolar. 

Ocorre  que,  decorreu  o  prazo  de  vigência  dos  Contratos  nº
32/PGM/2018,  33/PGM/2018  e  34/PGM/2018  em  31.10.2018,  sem  que  na  época
concluísse o procedimento licitatório (Processo nº 09.00202-00/2017), e por segurança
jurídica não foi  possível  realizar outro procedimento emergencial,  pelo menos até a
publicação deste  Edital,  o  qual  somente foi  publicado  no dia  05.12.2018 no  Diário
Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia ANO X Nº 2348, Pregão Eletrônico nº
142/2018.

A Secretaria Municipal de Educação, preocupada com a paralisação do
serviço  de  transporte  escolar  em  razão  da  ausência  de  contratos,  solicitou  das
empresas manutenção da continuidade do serviço de transporte escolar terrestre para
garantir a permanência dos alunos na escolar e a conclusão do ano letivo, até que se
conclua o processo licitatório, se comprometendo em reconhecer dívida do período que
prestarem o serviço.

Contudo, as empresas Flecha Transportes e Turismo Ltda. – EPP e Via
Norte  Transporte,  Comércio  e  Serviços  Ltda.  por  não  terem  garantia  contratual,
paralisaram o serviço de transporte escolar, recolhendo todos os ônibus que prestavam
o referido serviço, nas localidades atendidas, conforme especificados a seguir: 

a) Empresa Via Norte Transporte, Comércio e Serviços Ltda., atendia
os Lotes II e IV as seguintes Unidades Educacionais:

Lote  II:  EMEF  Elenilson  Negreiros;  EMEF  São  Miguel;  EMEF
Manoel  Granjeiro;  EMEF  Maria  do  Carmo;  EMEF  Bohemundo
Alvares Afonso; EMEF Pedro Tavares Batalha;  EMEF Jerusalém
da Amazônia; EEEFM Paulo Nunes Leal; EEEFM João Bento da
Costa; EEEFM Dom Pedro I; EEEFM Ulisses Guimaraes ; EEEFM
Bela  Vista;  EEEFM  Eduardo  Lima  e  Silva;  EEEFM  Sebastiana
Lima; EEEFM Padre Mário Castagna; EEEFM Eloísa Bentes; 
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Lote  IV:  EMEF  Ermelindo  Monteiro  Brasil;  EMEF  São  Miguel;
EMEF Nossa Senhora Aparecida; EMEF Francisco Chiquilito Erse;
EMEF Deigmar  Moraes  de  Souza;  EMEF Engenho  do Madeira;
EMEF José de Freitas;  EMEF União;  EEEFM Duque de Caxias;
EEEFM  Marechal  Castelo  Branco;  EEEFM  Major  Guapindaia;
EEEFM Raimundo Nonato; e EEEFM Estudo e Trabalho.

b) Empresa Flecha Transportes e Turismo Ltda.  – EPP,  atendia os
Lotes VI e VII, com as especificações a seguir: 

Lote  VI:  EMEF  Nossa  Senhora  de  Nazaré;  EMEF  Olympia
Salvatore;  EMEF  Santa  Júlia;  EMEF  Boa  Esperança;  EMEF
Marechal  Rondon;  EEEFM  Estudo  e  Trabalho/  extensão  Nossa
Senhora de Nazaré; 

Lote VII: EMEF Maria Casaroto Abati;  EMEF 13 de Maio; EMEF
Jose Augusto da Silva; EMEF Prof. Maria Jacira; EEEFM Antônia
Vieira  Frota;  EEEFM  Jayme  Peixoto  de  Alencar;  EEEFM
Bandeirantes. 

Com base no exposto e considerando a situação da emergencialidade
existente  no  Município  de  Porto  Velho,  no  tocante  à  paralisação  do  serviço  de
transporte escolar, e a ação civil pública voltada ao Município de Porto Velho por conta
do prejuízo para a comunidade escolar, as quais são de conhecimento notório pelos
órgãos de controle interno e externo, assim como a sociedade em geral, não se acata
procedência da impugnação, em razão de prevalecer o interesse público e a garantia
do cumprimento do calendário escolar dos alunos das escolas rurais.

Quanto  aos  pontos  impugnados  pela  Empresa  VIA  NORTE
TRANSPORTES,  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  LTDA.  -  ME,  o  Departamento  de
Suporte Logístico Educação/Divisão de Transporte Escolar, presta os seguintes
esclarecimentos complementares:

1) Pintura dos veículos.

Acerca  do  tópico  colocado  em  xeque  pela  Impugnante,  temos  a
comentar que, usando da razoabilidade e legalidade, considerando o que consta do
inc. III do art. 136 da Lei nº 9.503, de 23/09/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), os
veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão
circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito
dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:
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“Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de
escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo
órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal,
exigindo-se, para tanto:

(...)

III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros
de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira
da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de
veículo  de  carroçaria  pintada  na  cor  amarela,  as  cores  aqui  indicadas
devem ser invertidas;”

Diante  do  exposto,  fica  acatada  a  impugnação  quanto  ao  requisito
protestado pela Via Norte Transportes, Comércio e Serviços Ltda. - ME a mudança no
Termo com base na descrição constante da legislação acima transcrita. 

Tal  solicitação  não  se  trata  de  preciosismo,  mais  sim  de  uma
caracterização e organização na padronização de veículos contratados a serviço do
Município de Porto Velho, em prol da comunidade escolar.

2) Ilegalidade da idade máxima de 10 (dez) anos.

O ponto impugnado foi devidamente debatido e fundamentado no item
6 da Resposta da Empresa AMPARO VIAÇÃO E TURISMO Ltda.,  considerando-se
portanto, improcedente a impugnação neste ponto.

Diante do exposto, fica acatada a impugnação quanto ao requisito protestado pela Via
Norte Transportes, Comércio e Serviços Ltda. - ME a mudança no Termo com base no
descrição constante da legislação acima transcrita. 

3) São absurdas as vedações a característica da prestação objeto 
da licitação. 

Referente ao item 17.6 do Edital Pregão Eletrônico nº 142/2018, que
trata do tema exclusividade dos veículos, bem como, a permanência dos mesmos no
local indicado no Projeto Básico, entende esta Secretaria que o mesmo não fere lei ou
jurisprudência, tampouco afronta direito dos licitantes interessados.

Temos por certo, que em razão do objeto licitado, qual seja, serviço de
transporte escolar, cuja principal característica é seu caráter exclusivo de transporte do
alunado, a Administração Pública, como Contratante, pode estabelecer tal exigência,
principalmente  pelos  motivos  oriundos  das  instituições  escolares  e  que  venham
prejudicar ou impossibilitar o retorno dos alunos aos seus locais de origem. 
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Saliente-se, para tanto, que a exclusividade na prestação de serviços
de transporte dos alunos, apresenta-se calcada no fato de que, como recompensa às
prestadoras  dos  serviços,  todos  os  custos  estão  previstos  em  planilha  de  custos
variáveis  (depreciação,  combustível,  manutenção,  lubrificantes,  rodagem,  etc.),
inclusive  com o  acréscimo  dos  custos  relativos  ao  período  em que  não  ocorra  a
utilização direta dos veículos.

A  exclusividade  para  uso  do  aluno  e  a  proibição  dos  caronas
estabelece  uma  segurança  no  serviço  de  transporte  escolar  contratado  quanto  a
terceiros. A base dessa proibição esta estabelecida na Cartilha do Gestor FNDE no
item Como deve ser o perfil da operação, o qual orienta sua regulamentação.

Por  todo  o  exposto,  concluímos  pela  improcedência  do  tópico
impugnado.

4) Aceitação de consórcio. 

Quanto ao tema impugnado, temos a esclarecer que a Administração
Pública  do  Município  de  Porto  Velho,  através  da  Secretaria  Municipal  de
Educação/SEMED, estabeleceu a regra editalícia relativa à garantia de participação de
interessados no formato de consórcio, com base nas regras estabelecidas no art. 33 da
Lei nº 8.666/93. 

“Art. 33.  Quando permitida na licitação a participação de empresas em
consórcio, observar-se-ão as seguintes normas:

I - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de
consórcio, subscrito pelos consorciados;

II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender
às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital;

III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por
parte  de  cada  consorciado,  admitindo-se,  para  efeito  de  qualificação
técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito
de  qualificação  econômico-financeira,  o  somatório  dos valores  de cada
consorciado,  na  proporção  de  sua  respectiva  participação,  podendo  a
Administração estabelecer,  para o consórcio, um acréscimo de até 30%
(trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual,  inexigível
este  acréscimo  para  os  consórcios  compostos,  em sua  totalidade,  por
micro e pequenas empresas assim definidas em lei;

IV - impedimento  de  participação  de  empresa  consorciada,  na  mesma
licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente;
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V - responsabilidade solidária  dos  integrantes pelos atos praticados em
consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

§ 1o  No  consórcio  de  empresas  brasileiras  e  estrangeiras  a  liderança
caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no
inciso II deste artigo.

§ 2o  O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração
do  contrato,  a  constituição  e  o  registro  do  consórcio,  nos  termos  do
compromisso referido no inciso I deste artigo.”

É sabido que a participação de consórcio permite que empresas de
pequeno e médio porte possam participar justamente com aquelas que não possuem
recurso financeiro suficiente para o cumprimento do objeto contratado, considerando o
carater vultoso e complexo que caracteriza o objeto da presente competição. 

No  entanto,  não  prevalece  figura  fragilizada  de  uma  proposta  mais
vantajosa garantindo a amplitude da competitividade, mais sim garantir ao atendimento
de transporte escolar, uma qualidade e eficácia acerca da necessidade que perpassa o
Município de Porto Velho e da própria escassez de competitividade mercadologia na
nossa região. 

5) Divergências  apresentadas  no  edital,  que  não  demonstra  a
definição de locais de embarque e desembarque.

Quanto ao item impugnado, à suposta citação de falta de detalhamento
dos pontos de embarque e desembarque, de não demonstrar o ponto real de partida
não caracteriza falha ou omissão nas informações quanto ao número de aluno de cada
rota, isso porque é apresentado de forma clara no Projeto Básico o descritivo de cada
lote com anexos de mapas e lista de alunos.

Há que se considerar, ainda, o fato de que o transporte escolar a ser
contratado, envolve parcela de serviços a serem prestados em área rural, cuja algumas
das peculiaridades envolve propriedades (fazendas e  sítios)  que se distanciam das
estradas,  em  média,  500,  1000  e  até  mais  de  2000  metros.  Diante  dessas
características, não se pode determinar com exatidão a real extensão e quantidade de
paradas. Considere-se também o fato dessa clientela, com certa frequência, mudarem
o domicílio entre as propriedades da região. 

Por  experiência  acumulada,  somos sabedores  que  boa parte  dessa
clientela  não é oriunda da própria  localidade.  São,  sim,  meros trabalhadores  rurais
(vaqueiros, caseiros, arrendadores, dentre outros), que destinam parte da sua mão de
obra aos grandes proprietários rurais.
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A partir do início da prestação dos serviços, a organização de pontos
de embarque e desembarque será determinada no momento em que se efetivarem as
matrículas  realizadas  pelas  Unidades  Educacionais,  uma  vez  que,  só  então,  será
possível gerar uma lista atualizada de endereçamento do alunado. Esse serviço esse
realizado pela comissão de fiscalização.

Vale salientar, que a Cartilha de Regulação do Transporte Escolar do
FNDE,  orienta  as  Gestões  Municipais  no  sentido  de  adequarem e  qualificarem os
serviços de transporte escolar. Para tanto, o Município de Porto Velho editou o Decreto
nº 15.204, de 10/05/201812, cujo art. 4º estabelece que:

“Art. 4.  O Transporte Escolar deverá efetuar ligação do ponto de partida
até a escola e da escola até ponto de partida, de acordo com itinerário
preestabelecido  pela  Divisão  de  Transporte  Escolar,  considerando  as
peculiaridades de cada localidade.

§ 1° Quando o Transporte Escolar contar com frota contratada, o itinerário
fixo observará o roteiro estabelecido no processo licitatório, “salvo quando
houver  a  necessidade  dos  ajustes  de  percurso  para  atendimento  da
demanda atual”  e aferida pela Comissão de Fiscalização do Transporte
Escolar;

§  2º  Quando o  Transporte  Escolar  for  efetivado  por  Ônibus,  os  quais
deverão buscar locais adequados para embarque e desembarque, sendo
recomendado o acesso principal da escola, garantindo a segurança e a
integridade da clientela atendida.”

Diante do exposto, concluímos pela improcedência do item impugnado,
considerando  o  fato  da  matéria  em questão  apresentar-se  muito  bem pautada  no
Projeto Básico da licitação.

6) Dos horários de permanência do aluno no ônibus. 

A impugnação proposta pela Empresa Via Norte Ltda. está fadada à
improcedência, considerando que, no caso em tela, o processo licitatório apresenta-se
instruído  com  todos  os  documentos  necessários  a  não  permitir  a  ocorrência  da
permanência  excessiva  do  alunado  no  veículo.  Consta  dos  autos  uma  descrição
pormenorizada de cada lote, seguido de uma respectiva lista de alunos, ao qual não
caracteriza como quer deixar crer a Impugnante, que para cada aluno corresponda um
ponto de desembarque. 

A Cartilha de Regulação do Transporte Escolar do FNDE, recomenda
que o Poder Público estabeleça,  considerando as características de cada região,  o
tempo máximo de viagem, que servirá  de base para a montagem dos  quadros de
12  Estabelece normas e procedimentos a serem adotados por Gestores Escolares, pela Divisão de
Transporte Escolar, Comissão de Fiscalização, Clientela atendida e Empresas para acompanhamento
dos Serviços de Transporte Escolar no Município de Porto Velho e dá outras providências.
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horários da operação dos veículos do transporte escolar. Por sua vez, a art. 20. do
Decreto nº 15.204, de 10/05/2018, estabelece que: 

“Art.  20. Caberá às unidades escolares cadastrar no ato da matrícula e
manter  atualizados  os  dados dos alunos que  necessitam do transporte
escolar  para acesso  e permanência  na  escola,  respeitados os critérios
contidos neste Decreto.

I - as unidades escolares deverão encaminhar formulário com a listagem
dos  alunos  matriculados  que  dependerão  da  utilização  do  transporte
escolar,  inclusive  aqueles  que  possuem  necessidades  especiais,
informando também os itinerários necessários ao atendimento adequado
dos serviços de transporte escolar, conforme calendário escolar e sempre
que  houver  necessidade  de  atualização  das  mesmas,  à  Divisão  de
Transporte Escolar da SEMED;

II - a Divisão do Transporte Escolar efetuará análise dos dados fornecidos
pelas unidades escolares e promoverá a identificação das necessidades
de cada aluno, tomando as providências cabíveis para prestar atendimento
satisfatório,  observando  os  critérios  de  viabilidade,  economicidade,
praticidade e eficiência, garantindo o acesso dos alunos à unidade escolar
de forma adequada.

III - atendido o disposto no artigo anterior, a Divisão de Transporte Escolar
definirá as rotas de tráfego dos veículos escolares das terceirizadas;

IV - as rotas serão definidas de modo que o tempo de deslocamento não
exceda três horas de permanência no veículo, considerando ida e volta de
uma hora e meia cada;”

Diante o exposto, não há que se justificar o item impugnado.

7) Da vigência, reajuste e repactuação.

Acerca do tema trazido à baila, temos por oportuno informar que, para
uma melhor instrução do procedimento licitatório, promovemos a revisão do Item 13 do
Projeto Básico, cujo teor versa sobre o reajuste e a repactuação de preços no âmbito
do  Pregão  Eletrônico  nº  142/2018.  Tal  revisão  se  estende  ao  Anexo  Minuta  do
Contrato.

Pelo exposto, consideramos esclarecida a alegada impugnação.

8) Composição de custo do caderno técnico que necessita  ser
reformulada. 

Sobre a  temática abordada  pela  Impugnante,  temos a informar  que
com  base  em  pesquisas  de  preço  e  mercado  realizado  por  essa  SEMED,  foram
utilizadas  as  Planilhas  do  Caderno  Técnico  da  SUPEL,  ajustando  todos  os  custos
variáveis, custos fixos e os índices que indicam a idade do veículo e depreciação.
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Cumpre destacar também que houve modificações na forma de remuneração, devendo
ser  incluídos  os  valores  relativos  ao  período  não  letivo,  conforme  Planilhas  de
Composição de Custos anexas aos autos e que deverão ser divulgadas no Edital de
Licitação. 

Diante  de  tais  ações,  consideramos  debelados  os  argumentos  que
suportavam as impugnações propostas.

Márcio Antônio Félix Ribeiro
Secretário Municipal de educação - SEMED
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