
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Processo n. 09.00202/2017
Fls. ________

Visto: ________
Processo: 09.00202/2017
Pregão Eletrônico n. 142/2018/SML
Objeto: Contratação de Empresas ou Consórcio de Empresas para prestação de
serviços de  transporte  escolar terrestre, para atender  alunos  da  Rede
Básica de Ensino da  Zona Rural do Município de Porto Velho,  conforme
disposições contidas no Edital de Licitação e seus Anexos. 

JUSTIFICATIVA PARA ANULAÇÃO 

Trata-se de manifestação contendo resultado preliminar de
diligência realizada  nos  autos em epígrafe,  pelos motivos  anotados  no
Relatório de nas fls. 9.773/9.787, o qual foi disponibilizado no Portal da
Prefeitura de Porto Velho e no Sistema Licitações-e para ciência de todos
os interessados. 

A diligência em comento foi promovida com fundamento no art.
43,  §3º  da  Lei  n.  8.666/93 e item  8.51 do Edital de  Licitação, para
atendimento ao item 2 da Recomendação n. 012/2019-18ªPJ, exarada pela 18ª
Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia, que
assim dispôs: 

“Analise-se  a  capacidade  técnica,  operacional  e
financeira das empresas classificadas no certame, como
forma de verificar se há viabilidade em chamá-las a dar
seguimento.”

Consigno que a presente manifestação preliminar é elaborada
por determinação da Superintendente Municipal de Licitações, para colocá-
la a par dos fatos até aqui apurados, tendo também por finalidade,  dar
ciência à Autoridade Competente de situações que, a meu ver, conforme
melhor demonstrado mais abaixo, ensejam a necessidade de desfazimento do
procedimento licitatório, o qual já não é mais apto a cumprir com sua
finalidade, qual seja, a seleção de proposta mais vantajosa, visando a
prestação dos serviços objetivados no Edital de Licitação.

1. Das diligências requeridas

Prefacialmente,  cumpre  esclarecer  que  após  a  Empresa  k3
Locações e Transportes, Arrematante inicialmente Declarada Vencedora de
todos os lotes licitados  no Pregão, ter desistido de  sua Proposta  em
12.09.2019 e,  depois  de  exarada  Decisão  de  inabilitação2 das  Empresas
Comércio e Serviços Freitas Importação e Exportação e a Via Norte Serviços
de Transportes,  restaram classificadas no certame 7 (sete) Empresas, às
quais foram convocadas por esta Pregoeira a apresentar documentos em sede
de diligência, visando o efetivo atendimento ao item 2 da Recomendação do

18.5.  O Pregoeiro poderá efetuar diligências, na forma prevista no §3º do Art. 43 da Lei
8.666/93, quando houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso de
necessidade de quaisquer outros esclarecimentos que julgar necessário, relativos à Proposta,
Composição dos Custos ou da  Documentação de Habilitação, conforme justificativa que fará
constar dos autos. 
2
A inabilitação das Empresas Freitas e Via Norte foram fundamentadas em dois aspectos, quais
sejam, o atendimento ao item 1 da Recomendação do Ministério Público do Estado de Rondônia e
as penalidades impeditivas de licitar/contratar com a Administração impostas,  no curso da
Licitação, a aludidas Empresas pelo Secretário Municipal de Educação, com fulcro no art. 87
da  Lei  n.  8.666/93.  Tal  motivação  foi  devidamente  registrada  no  Relatório  de  fls.
9.773/9.787.
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MP/RO,  especificamente  quanto  à  necessidade  de  analisar  a  capacidade
técnica, operacional e financeira de todas as Empresas remanescentes, para
aferir à possibilidade de dar prosseguimento ao certame. 

Sobreleva  ressaltar  que,  muito  embora  pudéssemos  buscar
documentos  das  Empresas  em  cadastros  de  fornecedores,  documentos
apresentados em outras licitações e outros meios, por não se constituir em
exigência  legal  o  cadastramento  para  participar  de  licitações  na
modalidade pregão eletrônico, algumas participantes não possuíam inscrição
no SICAF, no Cadastro de Fornecedores do Governo de Rondônia e Cadastro de
Fornecedores desta Prefeitura, conforme já demonstrado nos autos.  

Além  disso,  de  modo  geral,  os  Licitantes  que  possuem
inscrição em algum cadastro, a exemplo do SICAF, em algumas das vezes não
o  fazem  em  todos  os  níveis  de  cadastramento,  em  especial  quanto  à
comprovação de qualificação técnica, o que é compreensível em vista de
cada procedimento licitatório exigir um tipo comprovação de experiência
anterior específica ao objeto licitado. 

Portanto, observando os limites estabelecidos no Edital e na
Lei n. 10.520/20023, em especial no art. 4º, inciso XVII, o qual dispõe de
forma expressa que, na modalidade Pregão, apenas a licitante classificada
em  primeiro  lugar  deve  ter  sua  habilitação  analisada  pelo  Pregoeiro,
deliberei pela necessidade de diligenciar, com fundamento no art. 43, §3º
da Lei n. 8.666/93 e item 8.5. do Edital, para atendimento efetivo do item
2 da já mencionada Recomendação do Ministério Público, e requisitei às 7
(sete)  empresas  remanescentes  que  encaminhassem  seus  Atestados  de
Capacidade Técnica, Balanço Patrimonial e documentos de constituição da
Empresa, fixando o prazo de até 2 (dois) dias úteis para resposta.

Além  da  Recomendação  do  MP,  cumpre  registrar  que,  após
questionamentos feitos por esta Superintendência a outros Órgãos,  houve
manifestação da Procuradoria Geral do Município apontando existência de
fatos  relacionados  a  algumas  das  Empresas  participantes  deste  Pregão,
ocasião  em  que  sugeriu  ainda  a  não  convocação/contratação  de  algumas
delas, pelos  motivos  que  declinou no Ofício n.  419/GAB/PGM/2019  (fls.
9.334/9.230). 

De  igual modo, a Controladoria Geral da União também  em
resposta  a  Ofício  expedido  por  esta  Superintendência,  a  título  de
colaboração, encaminhou e-mail (fls. 9.722/9.724) contendo informações que
fundamentam a necessidade de maior cautela na análise habilitatória das
licitantes  remanescentes,  ocasião  em  que  também  sugeriu  algumas
diligências possíveis para afastar, de forma inequívoca, qualquer dúvida
que porventura pudesse ser suscitada futuramente acerca da idoneidade das
Empresas.

Assim,  além  de  aferir,  de  forma  efetiva  a  capacidade
técnica, operacional e financeira das Empresas, tal como recomendado pelo
MP/RO, a instrução processual demonstra também necessidade de averiguação
da  própria  veracidade  das  informações  prestadas  pelas  Empresas,  para
garantir a lisura do procedimento e dos atos praticados pelos agentes
responsáveis pela condução do certame.

3
Que institui a modalidade Pregão e dá outras providências.
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Por tais motivos e como pode ser observado do Relatório de

Diligência  exarado  por  esta  Pregoeira,  fls.  9.773/9.787, cujo  trecho
transcrevo abaixo, foram convocados, de cada Empresa que ainda remanescia
na ordem classificatória do certame, os seguintes documentos: 

I. RIO SOLIMÕES NAVEGAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP: Considerando os documentos
listados  no  SICAF,  requeiro  apresentação  dos  atestados  de  capacidade
técnica,  observado  o  item  iii deste  Relatório  e  os  índices  contábeis
exigidos  no  item  10.5.6  do  Edital,  bem  como,  termo  de  abertura  e
encerramento de seu balanço, que não consta do SICAF, de acordo com o item
ii deste Relatório, no prazo de até 2 (dois dias úteis), ou seja, até 18h
(hora do DF) sob pena de inabilitação; 

II. ROTA AZUL TRANSPORTES EIRELI: Considerando os documentos listados no SICAF,
requeiro apresentação de documentos de constituição da Empresa, inclusive
alterações,  conforme  item  i.  deste  Relatório;  Atestados  de  capacidade
técnica,  observado  o  item  iii deste  Relatório;  balanço  patrimonial  e
certidão listados no item ii. deste Relatório; no prazo de até 2 (dois dias
úteis), ou seja, até 18h (hora do DF) sob pena de inabilitação;

III. PERFORMANCE  RENT  A  CAR  EIRELI: Considerando  os  documentos  listados  no
Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho, requeiro apresentação
do balanço patrimonial e certidão listados no item ii. deste Relatório;
Atestados de capacidade técnica, observado o item iii deste Relatório; no
prazo de até 2 (dois dias úteis), ou seja, até 18h (hora do DF) sob pena de
inabilitação; Foi  solicitado  ainda  que  esclarecesse  qual  a  ligação  da
Empresa com o Sr. Weyne Araújo, que informalmente falava pela Empresa k3 no
certame.

IV. J. LUIS  COSTA CUNHA  EPP: Considerando  os  documentos  listados  no  SICAF,
requeiro apresentação dos documentos constitutivos da Empresa, conforme item
i. deste Relatório; do balanço patrimonial, índices contábeis e certidão
listados  no  item  ii.  deste  Relatório;  Atestados  de  capacidade  técnica,
observado o item iii deste Relatório; no prazo de até 2 (dois dias úteis),
ou seja, até 18h (hora do DF) sob pena de inabilitação; 

V. SIDNEI  GARCIA  DA  SILVA: Considerando  os  documentos  listados  no  SICAF,
requeiro apresentação dos documentos constitutivos da Empresa, conforme item
i. deste Relatório; do balanço patrimonial, índices contábeis e certidão
listados  no  item  ii.  deste  Relatório;  Atestados  de  capacidade  técnica,
observado o item iii deste Relatório; no prazo de até 2 (dois dias úteis),
ou seja, até 18h (hora do DF) sob pena de inabilitação; 

VI. R E O RAMOS EIRELI: Considerando os documentos listados no SICAF, requeiro
apresentação dos documentos constitutivos da Empresa, conforme item i. deste
Relatório; do balanço patrimonial e certidão listados no item ii. deste
Relatório;  Atestados  de  capacidade  técnica,  observado  o  item  iii  deste
Relatório; no prazo de até 2 (dois dias úteis), ou seja, até 18h (hora do
DF) sob pena de inabilitação; 

VII. RECHE GALDEANO & CIA LTDA: Considerando os documentos listados no SICAF,
requeiro  apresentação  de  Termo  de  abertura  e  encerramento  do  Balanço
patrimonial e certidão listados no item ii. deste Relatório; Atestados de
capacidade técnica, observado o item iii deste Relatório; no prazo de até 2
(dois dias úteis), ou seja, até 18h (hora do DF) sob pena de inabilitação;

Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, 2776, Bairro São Cristóvão

CEP 76.804.022 – Porto Velho/RO
Tel. (69) 3901-3639

TMS
3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Processo n. 09.00202/2017
Fls. ________

Visto: ________
Os  documentos  requisitados  acima  não  afastavam  outras

diligências complementares que se fizessem necessárias, sendo que optei
por  requerer  tais  informações  diretamente  das  Empresas,  a  fim  de
possibilitar um  foco  de  pesquisa  para apuração  menos  abrangente,  mais
eficaz e que imprimiria maior celeridade em certificar ou não a capacidade
técnica, operacional e financeira das Empresas. 

Por fim, apurada uma licitante que atendesse aos requisitos,
haveria  ainda  a  possibilidade  de  diligência  in  loco,  para  verificar
garagens, veículos, funcionários, o que inclusive, foi feito com a Empresa
K3, conforme comprova os documentos autuados.

Quanto ao prazo consignado para atendimento da diligência,
tenho que o mesmo foi razoável e, portanto, plenamente aceitável, já que o
Edital de Licitação, em seu item 8.3.2, dispôs que as Licitantes teriam o
prazo de até 2 (dois) dias úteis para envio de documentos de habilitação
completa.  Acerca  do  que  foi  requerido  nesta  diligência,  muito  embora
fossem apenas uma pequena parte dos documentos previstos em edital, foi
mantido  o  prazo  previsto  no  item  8.3.2  do  instrumento  convocatório,
considerado suficiente para resposta por parte dos licitantes (dois dias
úteis, até às 18h).

Todos os Licitantes remanescentes foram convocados via e-
mail (fls. 9.788/9.795) e devidamente informados por telefone. Somente as
Empresas  Performance  e  Sidnei  não  atenderam  às  ligações  telefônicas,
realizadas em dias e horários alternados e também não responderam ao e-
mail. 

Findo o prazo, no dia  03.10.2019, recebi e-mails contendo
manifestação das seguintes empresas: 

I. RIO  SOLIMÕES  NAVEGAÇÃO  E  TRANSPORTES  LTDA  EPP: Respondeu  às
diligências e encaminhou documentos, fls.  9.802/9.907, pendentes de
confirmação da veracidade e análise mais aprofundada de quantitativos
de serviços informados em atestados;

II. ROTA AZUL TRANSPORTES EIRELI: Respondeu e solicitou desistência de
sua Proposta, fls. 9.797/9.799;

III. PERFORMANCE RENT A CAR EIRELI: Não respondeu à diligência, ignorou o
e-mail recebido;

IV. J. LUIS COSTA CUNHA EPP: Respondeu e solicitou desistência de sua
Proposta, fls. 9.800/9.801;

V. SIDNEI GARCIA DA SILVA: Não respondeu à diligência, ignorou o e-mail
recebido;

VI. R E O RAMOS EIRELI: Respondeu às diligências e encaminhou documentos,
fls. 9.908/9.942,  pendentes de confirmação da veracidade e análise
mais  aprofundada  de  quantitativos  de  serviços  informados  em
atestados;

VII. RECHE GALDEANO  &  CIA  LTDA: Respondeu  às diligências  e encaminhou
documentos, fls. 9.943/9.967, pendentes de confirmação da veracidade
e análise mais aprofundada de quantitativos de serviços informados em
atestados;
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2. Dos resultados parciais da diligência 

Preliminarmente,  consigno  que  todas  as  Propostas  ainda
estavam  válidas  quanto  convocadas  para  a  diligência,  considerando  o
disposto no item 6.1.5 do Edital.

Quanto aos resultados da diligência, saliento que o prazo
final para o recebimento dos documentos requeridos, conforme já dito mais
acima, era até as 18h (do DF) de ontem, dia 03.10.2019. Por tal motivo, em
razão do volume de documentos e informações a serem considerados para
análise não foi possível à elaboração de Relatório conclusivo. 

Em  que  pese  o  exposto,  é  possível  constatar  da  análise
preliminar, o que segue: 

Tabela 1 – Resultado parcial

I. RIO SOLIMÕES NAVEGAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP: 

Encaminhou inúmeros documentos, dentre eles vários atestados de capacidade técnica
todos emitidos por Prefeituras do interior do Estado do Amazonas, os quais compro-
vam, na maior parte, a execução de serviços de transporte escolar Fluvial, havendo
também, em menor quantidade, informações acerca de prestação de serviços de trans-
porte escolar terrestre. 

Tais informações encontram-se pendentes de confirmação de sua veracidade, já tendo
sido solicitado e apresentado pela Empresa cópias de contratos e extratos de contra-
tos. Não encaminhou Notas Fiscais nem empenhos relacionados aos atestados. 

Também está pendente a análise da qualificação econômica financeira e a verificação
de existência de sócios ou representantes em comum com outras empresas participantes
do Pregão. 

Eventual habilitação da Empresa somente seria possível após tais apurações, haja
vista que, segundo manifestação da Procuradoria Geral do Município, conforme fls.
9.334/9.336, aludida Licitante é uma das Empresas investigadas em inquéritos que
tramitam junto à Polícia Federal por fraudes em contratos de transportes escolar
neste Município de Porto Velho, fatos ainda pendentes de julgamento definitivo, o
que não afasta a obrigatoriedade de averiguação de todos os aspectos necessários a
garantir a segurança de execução de um futuro contrato e até mesmo a lisura do pro-
cedimento e dos agentes envolvidos na condução do certame. 

II. ROTA AZUL TRANSPORTES EIRELI:

Solicitou desistência de sua Proposta, conforme e-mail encaminhado em 03.10.2019,
fato que será ainda formalmente comunicado à Autoridade competente para apuração e
aplicação de penalidades, se entender pertinente. 

III. PERFORMANCE RENT A CAR EIRELI: 

Não atendeu aos telefonemas e não respondeu à diligência. Também será necessário
apurar eventual ligação dela com a Empresa k3, o que pode ter ocorrido por meio de
Representante comum às duas Empresas, fato que deverá ser apurado na forma legisla-
ção, haja vista ausência de manifestação da mesma. Apesar de sua inabilitação, ainda
restam pendentes análises com o fito de apurar eventuais indícios de conduta vedada
na legislação.

Teria sua proposta desclassificada, com base no item 8.5.1 do Edital.
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IV. J. LUIS COSTA CUNHA EPP: 

Requereu Desistência da Proposta, conforme e-mail encaminhado dia 03.10.2019, fato
que será ainda formalmente comunicado à Autoridade competente para apuração e apli-
cação de penalidades, se entender pertinente.
 
V. SIDNEI GARCIA DA SILVA: 

Não atendeu aos telefonemas e não respondeu à diligência. Segundo informações pres-
tadas pela CGU, a Empresa possui apenas um sócio, o qual, no período de 2005 a 2016
era cobrador da Empresa de transporte coletivo urbano nesta cidade de Porto Velho, a
Empresa Três Marias Transportes Ltda. 

Nas buscas realizadas e, tal como informado pela CGU, verifica-se que aludida Empre-
sa possui um único contrato administrativo vigente, firmado com a Câmara do Municí-
pio de Porto Velho para transporte de passageiros, o que não há habilitaria, de
acordo com o Edital, à prestação dos serviços ora licitados. 

Teria sua proposta desclassificada, com base no item 8.5.1 do Edital.

Apesar de sua desclassificação, as circunstâncias serão comunicadas à Autoridade
competente para adoção das providências entendidas pertinentes.  

VI. R E O RAMOS EIRELI: 

Atendeu à diligência e, conforme documentos encaminhados pela própria Licitante em
03.10.2019, aparentemente atenderia ao edital, restando ainda pendente confirmação
dos atestados mediante consulta ao Portal da transparência e outras diligências com-
plementares que se fizessem necessárias, bem como, análise de sua capacidade finan-
ceira. Participou apenas de 1 (um) Lote no universo de 14, licitados neste Pregão. 

VII. RECHE GALDEANO & CIA LTDA: 

Atendeu à diligência, contudo, numa análise preliminar dos documentos encaminhados,
resta evidenciado que seus atestados de capacidade técnica comprovam somente a pres-
tação de serviços de transporte de passageiros, o que não atenderia ao Edital de Li-
citação, em especial ao item 10.4, letra a.1., que exigia comprovação de capacidade
técnica para transportes escolar. Por tal motivo, restaria inabilitada por descum-
prir exigência expressamente prevista no Edital de Licitação.

Em  face  dos  resultados  preliminares  relatados  de  modo
resumido na Tabela 1, é possível afirmar, desde logo que somente passariam
desta fase de diligência para cada um dos Lotes, as seguintes Empresas:

 
Tabela 2

Empresas que passaram desta fase de diligência - pendente de outras
análises

LOTE 01

ORDEM FORNECEDOR VALOR DO LANCE

2 RIO SOLIMOES NAVEGACAO E TRANSPORTES LTDA EPP R$ 1.554.950,00

LOTE02

6 RIO SOLIMOES NAVEGACAO E TRANSPORTES LTDA EPP R$ 1.024.898,00

7 R E O RAMOS EIRELI R$ 1.035.909,63

LOTE 03

3 RIO SOLIMOES NAVEGACAO E TRANSPORTES LTDA EPP R$ 813.015,00
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LOTE 04

5 RIO SOLIMOES NAVEGACAO E TRANSPORTES LTDA EPP R$ 2.904.000,00

LOTE 05

2 RIO SOLIMOES NAVEGACAO E TRANSPORTES LTDA EPP R$ 1.519.500,00

LOTE 06

2 RIO SOLIMOES NAVEGACAO E TRANSPORTES LTDA EPP R$ 1.369.322,28

LOTE 07

4 RIO SOLIMOES NAVEGACAO E TRANSPORTES LTDA EPP R$ 1.542.209,00

LOTE 08

2 RIO SOLIMOES NAVEGACAO E TRANSPORTES LTDA EPP R$ 1.198.888,88

LOTE 09

7 RIO SOLIMOES NAVEGACAO E TRANSPORTES LTDA EPP R$ 2.442.783,00

LOTE 10

5 RIO SOLIMOES NAVEGACAO E TRANSPORTES LTDA EPP R$ 1.812.182,40

LOTE 11

6 RIO SOLIMOES NAVEGACAO E TRANSPORTES LTDA EPP R$ 1.201.019,40

LOTE 12

4 RIO SOLIMOES NAVEGACAO E TRANSPORTES LTDA EPP R$ 1.423.430,40

LOTE 13

4 RIO SOLIMOES NAVEGACAO E TRANSPORTES LTDA EPP R$ 1.800.033,90

LOTE 14

2 RIO SOLIMOES NAVEGACAO E TRANSPORTES LTDA EPP R$ 626.353,36

O exposto na Tabela 2 não indica que as empresas seriam
habilitadas e nem contratadas, haja vista que, como dito acima, em razão
dos diligências ainda estarem em curso, o disposto acima somente demonstra
o cenário até aqui apurado, considerando o que já se pode afirmar com base
no que consta da Tabela 1. 

Considerando  que  o  item  2  da  Recomendação  do  Ministério
Público do Estado de Rondônia, que postulou pela análise da capacidade
técnica, operacional e financeira das Empresas acima, justamente para que
fosse possível averiguar a possibilidade de dar prosseguimento ao feito
com a convocação das Empresas, a se confirmar o cenário acima e outros
fatos já em análise, esta Pregoeira manifesta-se pela impossibilidade de
continuidade do feito, em razão dos fato que passo a expor. 

A  Empresa  inicialmente  Arrematante,  a  k3  Locações  e
Transportes, Declarada Vencedora dos 14 Lotes licitados no Pregão de que
trata o presente, após a fase de lances e negociação, requereu desistência
de sua Proposta em  12.09.2019, alegando impossibilidade de apresentação
dos veículos no prazo fixado no Edital de Licitação, exigência esta que
não impugnou e já constavam do edital no momento em que ofertou proposta.

 
No  caso,  apesar  de  o  Edital  de  Licitação  e  a  Lei  n.

10.520/2002  prever  penalidade  para  licitantes  que  não  mantenham  suas
Propostas, após a realização da diligência promovida nos autos, mais duas
Empresas desistiram de suas Propostas, sendo elas a J. Luis Cunha (fls.
9.797/9.799) e Rota Azul Transportes (fls. 9.800/9.801).
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Já as Empresas Performance e Sidnei Garcia não atenderam à

convocação da diligência e sequer retornaram as inúmeras às ligações ou
respondem os e-mails que lhe foram encaminhados. Em vista disso, as mesmas
terão suas propostas desclassificadas com base no disposto no item 8.5.1
do Edital. 

A  Sidnei,  segundo  informações  prestadas  pela  CGU  (fls.
9.722-9.724), possui um único Sócio responsável, que no período de 2005 a
2016 era contratado como cobrador da Empresa Três Marias Transportes Ltda.
Na ocasião, a CGU relata também que a Empresa possui apenas um contrato,
de 5 (cinco) ônibus, firmado com a Câmara de Vereadores do Município de
Porto  Velho,  para  transporte  de  passageiros,  o  que  não  atenderia  às
exigências habilitatórias contidas no Edital.

Sobre a  Performance, remanesce ainda a necessidade de que
seja esclarecida eventual ligação dela com o Sr. Weyne, que aparentemente
foi a mesma pessoa que atuou em nome da Empresa k3 na fase de análise de
documentos de habilitação. Em que pese ter sido facultado à Performance o
esclarecimento da situação, a mesma não o fez. 

Quanto à Empresa Reche Galdeano, a mesma presentou atestados
de capacidade técnica (fls. 9.960/9.964), com os quais não poderia ser
habilitada no certame, haja vista seu claro desatendimento ao item 10.4 do
Edital, especificamente a letra “a.1”.  Apesar disso, nunca impugnou ao
Edital, ou seja, sabia ou deveria presumir sua inabilitação. 

A Empresa REO RAMOS, que aparenta atender ao edital ofertou
proposta para apenas 1 (um) lote, o Lote 2, no qual se encontra em segundo
lugar.

Nesse contexto, a Empresa Rio Solimões passaria esta fase
como única arrematante de todos os 14 Lotes, apesar de ainda pendente de
confirmação  de  veracidade  de seus atestados  e outras  diligências  para
afastar  quaisquer  irregularidades  na  sua  participação  no  certame,
observando-se  desde  logo  que  ainda  não  foi  possível  aferir  a  frota
empregada nos contratos informados nos atestados para firmar o atendimento
ao quantitativo mínimo de 35 veículos, conforme exigência contida na letra
“a.2” do item 10.4 do Edital. 

Isso  porque,  a  grande maioria  dos atestados  apresentados
comprovam farta prestação de serviços de transporte escolar fluvial, no
qual foram utilizadas embarcações, o que não atende à exigência contida em
Edital. 

Mesmo que assim não fosse, os valores ofertados pela Empresa
Rio Solimões após a fase de lances para os 14 Lotes licitados é de R$
21.764.985,62  (Vinte  um  milhões,  setecentos  e  sessenta  e  quatro  mil,
novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), ou seja, mais
de R$ 3.200.000,00 (Três milhões e duzentos mil reais) acima do estimado
pela SEMED e quase R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais) acima do valor
da  Empresa  anteriormente  Declarada  Vencedora  e  que  desistiu  de  sua
proposta (k3). 

Ademais, é informação pública que estão em curso no âmbito
da PF e MPF, inquéritos que investigam possível conluio e fraudes que
teriam  sido  praticados  por  empresas  do  ramo  de  transporte  escolar  no
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âmbito deste Município, sendo que algumas das Empresas investigadas, o que
incluiu a Rio Solimões, participaram do certame.

 
Em  que  pese  não  ter  conhecimento  de  qualquer  condenação

definitiva  contra  nenhuma  das  Empresas4 mencionadas  neste  Despacho,  é
inconteste a necessidade de cautela,  em especial em vista do fato de a
maior parte das Empresas que participou do certame ter desistido de suas
propostas; ignorado a convocação para apresentação de documentos em fase
de diligência; ou ainda, ter cadastrado proposta sem o pleno atendimento
de exigências editalícias, a despeito de, sequer terem impugnado o Edital.

Tais fatos, analisados no contexto ora existente nos autos,
torna passível de dúvidas a lisura da fase de externa do certame, não por
ato da Administração, mas pelas próprias Empresas. 

Não se olvida que condutas do tipo devem ser apuradas na
forma  da  legislação,  garantido  em  todo  caso  a  ampla  defesa,  o
contraditório e o devido processo legal, que são garantias previstas a
todos pela Constituição Federal. 

No entanto, não se pode ignorar que tais fatos (desistência
de  proposta  e  não  atendimento  à  convocação  para  atender  diligência
plenamente possível e justificada ou ainda, o cadastramento de proposta
sem que preenchesse os requisitos mínimos de habilitação) são condutas
vedadas na Lei e impactaram diretamente num eventual resultado final do
certame, que poderia se mostrar viciado mais à frente, razão pela qual não
podem ser ignorados.

A  priori,  registro  que  os  fatos  ora  ventilados  neste
Despacho  não  eram  de  ciência  desta  Superintendência,  haja  vista  que
somente tornaram-se públicos após a deflagração da Operação Carrossel, em
04.09.2019. Além  disso,  apenas  depois  da  Empresa  k3  desistir  de  sua
Proposta  é  que  houve  necessidade  de  análise  da  situação  de  outras
empresas,  cumprindo  rememorar  que  as  penalidades  aplicadas  às  Empresa
Freitas e Via Norte foram publicadas no Diário Oficial dos Municípios
Rondonienses somente em 23 e 24 de setembro de 2019, ou seja, já no curso
do certame.

Sob outra perspectiva, anoto o elevado risco da contratação
decorrente deste Pregão, uma vez que não há mais como garantir a lisura da
fase externa de um certame em que, de 09 Empresas participantes, duas
tenham  sido  declaradas  impedidas  de  licitar/contratar  no  curso  da
licitação   (Freitas  e  Via  Norte),  pelo  menos  5  delas  demonstrem
desinteresse (Performance, Sidnei – que não atenderam convocação; e k3,
Rota Azul  e  J. Luis  que  desistiram de  suas  propostas), além  das que
cadastraram proposta sem atender exigências de qualificação expressamente
previstas em Edital (Reche Galdeano). 

Apesar de restar dois fornecedores participantes do certame,
sendo que um deles a REO RAMOS, que participou apenas de um Lote, a
Empresa Rio Solimões estaria na condição de arrematante de todos os lotes

4 Comércio  e  Serviços  Freitas  Imp.  e  Exportação;  Via  Norte  Transporte  de
Passageiros;  Rio  Solimões  Navegação  e  Transportes;  Rota  Azul  Transportes;
Performance Rent a Car; J. Luis Costa Cunha; Sidnei Garcia da Silva; REO Ramos;
Reche e Galdeano. 
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com o preço de lances em quase R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)
acima do valor da arrematante inicial e mais de R$ 3.000.000,00 (Três
milhões de reais) acima do estimado pela Administração.

No  contexto  acima,  ainda  que  não  se  possa  presumir,  é
necessária  a  apuração  acerca  da  possibilidade  de  que  as  Empresas
participantes do certame tenham praticado condutas vedadas na legislação
com o fito de violar o caráter competitivo do certame, já que não seria
usual que, numa contratação de aproximadamente 20 milhões de reais, quase
todas as licitantes, quando instadas a apresentar documentos, demonstrem
tamanho desinteresse em contratar. 

Observo que existe a possibilidade de que Empresas tenham
praticado  conduta  vedada  (desistência  de  proposta)  sem  a  intenção  de
frustrar o caráter competitivo do certame, contudo, a ausência de dolo por
parte delas não afastam as consequências danosas resultantes do ato, já
que como resultado, restou apenas uma licitante arrematante para 13 dos 14
lotes licitados. Além disso, ainda que se pudesse afastar qualquer indício
de conduta tendente a frustrar o caráter competitivo do certame, não há
mais vantajosidade econômica que nos permita defender a continuidade do
Pregão.

No caso, é preciso sopesar o risco para a Administração numa
futura contratação, haja vista que, conforme preconiza o §2º do art. 49 da
Lei  n.  8.666/93,  eventual  nulidade  da  licitação  acarretaria  também  a
nulidade do contrato.

Oportunamente  e,  salvo  melhor  juízo,  tenho  que  as
informações acima, as quais são fundamentadas em documentos juntados aos
autos, muito embora preliminares, já evidenciam elementos suficientes a me
permitir  que,  na  qualidade  de  Pregoeira  responsável  pela  condução  do
certame, sugira a Autoridade Competente que proceda detida análise dos
fatos  e,  convergindo  com  o  posicionamento,  promova  o  desfazimento  do
procedimento licitatório. 

Lado  outro,  a  demonstração  de  desinteresse  e  condutas
perpetradas pelas demais empresas foram capazes de influir diretamente em
um  eventual  e  possível  resultado  final  nada  vantajoso  para  a
Administração, se comparado ao valor da empresa classificada em primeiro
lugar ou com o próprio valor estimado no Edital, o qual seria o limite
para  a  contratação  e  demandaria  esforços  para  negociar  e  analisar  as
planilhas  da  Licitante,  tomando  um  tempo  que  não  se  mostra  mais
justificável. 

Apesar de todos os esforços para a conclusão do certame com
a apuração de uma empresa idônea para a prestação dos serviços,  não há
nenhuma  garantia de  que,  após as desistências de  propostas, eventuais
licitantes remanescentes, se houver alguma, seria capaz de solucionar, a
contento, a problemática instalada no Município com relação ao transporte
escolar. Pelo contrário, há sim, uma contaminação dos atos subsequentes às
desistências e desinteresse dos demais licitantes. 

Ademais, resta pacificado na doutrina e jurisprudência que
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-
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los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos,  e  ressalvada,  em  todos  os  casos,  a  apreciação  judicial.”
(Súmula 473/STF). 

Pelo exposto, instruídos os autos, encaminho o processo ao
Gabinete  desta  Superintendência  para  que  a  Autoridade  Competente,  nos
termos  da  Lei  Complementar  n.  654/2017,  promova  análise  dos  atos  e,
convergindo com o posicionamento exarado, delibere acerca da anulação da
fase externa do certame, com fulcro no art. 49 da Lei n. 8.666/93, que
assim dispõe: 

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedi-
mento somente poderá revogar a licitação por razões de inte-
resse  público  decorrente  de  fato  superveniente  devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal con-
duta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por pro-
vocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

§1o  A anulação do procedimento licitatório por motivo de ile-
galidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o dis-
posto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

§2o  A nulidade do procedimento licitatório induz à do contra-
to, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta
Lei.

 
Informo por fim que,  em razão do volume de informações a

serem analisadas  e  da  eventual  necessidade  de  outras  verificações  que
podem  ser  necessárias,  visando  salvaguardar  os  atos  praticados  pelos
agentes responsáveis pela condução do certame, o Relatório conclusivo da
diligência será entregue até dia  11.10.2019, o que de pronto, tal como
exaustivamente  deliberado  acima,  manifesta-se  suficiente  para  o
desfazimento da licitação. 

3. Conclusão

Diante do exposto, instruídos os autos, remeto o processo
administrativo  para  análise  e  deliberação,  pela  Autoridade  Competente
quanto aos fatos acima relatados, de modo garantir o pleno atendimento aos
princípios da legalidade, economicidade, eficiência e da Supremacia do
interesse  público  para  que,  convergindo  com  o  posicionamento  desta
Pregoeira, promova o desfazimento do procedimento, por meio de anulação da
fase  externa  do  certame,  com  fulcro  no  art.  49  da  Lei  n.  8.666/93,
aplicado  subsidiariamente  ao  caso  por  força  do  art.  9º  da  Lei  n.
10.520/2002.

Porto Velho, 04 de outubro de 2019. 

Tatiane Mariano
Pregoeira – SML
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