
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

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. 

DECISÃO ADMINISTRATIVA
ANULAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 142/2018

Trata-se  de  Decisão  administrativa,  que  tem  por  objetivo
registrar o conhecimento dos fatos trazidos à ciência desta Superintendente
Municipal de Licitações por meio do Despacho de Justificativa para anulação
exarada pela Pregoeira, no qual é relatada a existência de fatos que levaram a
Pregoeira responsável pela condução do certame a sugerir o desfazimento da
licitação deflagrada sob a modalidade Pregão Eletrônico n. 142/2018, cujo
objeto  é  a  Contratação  de  serviços  de  transporte  escolar  terrestre  para
atender alunos residentes na Zona Rural do Município de Porto Velho. 

Os fatos dizem respeito a condutas de fornecedores que, muito
embora careçam de melhor apuração em momento próprio e feito apartado, são
aptos a demonstrar o efetivo descumprimento do art. 7º1 da Lei n. 10.520/2002,
especificamente quanto à ausência de manutenção de Propostas por parte das
Empresas k3 Locações e Transportes (fls. 8.984/9.990) e J. Luis Costa Cunha
(fls. 9.801) e Rota Azul (fls.9.798). 

Por seu turno, as Empresas Sidnei Garcia e Performance Rent a
Car, muito embora tenham sido intimadas, como faz prova os e-mails de  fls.
9.792/9.793,  para  prestar  esclarecimentos  acerca  de  fatos  essenciais  à
continuidade do feito, ignoraram a convocação. Por tais motivos, a Pregoeira
informa que tais Empresas teriam suas ofertas desclassificadas do certame com
supedâneo no item 8.5.12 do Edital. 

Ademais,  a  Empresa  Sidnei  Garcia,  segundo  apontado  pela
manifestação da Controladoria Gera da União, aparentemente, também não atua na
prestação de serviços de transporte escolar, possuindo um único contrato de 5
(cinco) ônibus firmado com a Câmara de Vereadores do Município de Porto Velho
para transporte de passageiro, fato este que também demonstraria a ausência
para a prestação dos serviços pretendidos pela Administração.

Por sua vez, a  Empresa Reche Galdeano encaminhou atestados de
capacidade  técnica  que  comprovam  o  transporte  executivo  de  passageiros  e
locação  de  veículos  e  maquinários,  conforme  se  pode  inferir  das  fls.
9.960/9.964,  o  que  notadamente  não  atenderia  ao  Edital  de  Licitação,
especificamente a exigência contida na letra “a.1” do item 10.4 do Edital.

1 Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o  certame,  ensejar  o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf,
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta
Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato
e das demais cominações legais.

28.5.1. Havendo a diligência prevista acima, os licitantes deverão atender às solicitações nos
prazos  estipulados  pelo  Pregoeiro,  contado  do  recebimento  da  convocação,  sob  pena  de
desclassificação da oferta. 
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A  Empresa  REO  RAMOS,  segundo  a  Pregoeira,  numa  análise
preliminar,  apresentou  documentos  que  poderiam  permitir  sua  convocação  no
certame, contudo, a mesma participou somente de um lote, no qual encontra-se
classificada em segundo lugar. 

Sobre  a  Empresa  Rio  Solimões,  a  Pregoeira  destaca  em  sua
Justificativa que a Procuradoria Geral do Município,  por meio do Ofício n.
419/GAB/PGM/2019, autuado nas fls. 9.334/9.336, recomendou que a mesma não
fosse  convocada/contratada  em  razão  de  figurar  em  inquérito  policial
deflagrado  pela  Polícia  Federal  e  Ministério  Público  Federal  para  apurar
suposto conluio e fraudes no serviço de transporte escolar desta Prefeitura de
Porto Velho. Relata ainda que as desistências/falta de interesse das demais
Licitantes a alçaram a condição de Arrematante de todos os Lotes licitados no
Pregão com o total ofertado em R$ 3.200.000,00 acima do estimado. Com relação
ao valor da primeira colocada na fase de lances, a diferença suberia para
quase R$ 5.000.000,00. 

Em vista do exposto e, argumentando não ser possível defender a
continuidade do procedimento licitatório, a Pregoeira instruiu os autos e os
submeteu a esse Gabinete para que, na qualidade de Autoridade competente esta
Superintendente avalie e delibere sobre o desfazimento da licitação, mediante
anulação da fase externa, com fundamento no art. 49 da Lei n. 8.666/93. 

São os fatos necessários a relatar. Passo a manifestação. 

2. Da Decisão e sua fundamentação 

Os  autos  vieram  devidamente  instruídos  e  estão  aptos  a
manifestação necessária à deliberação desta Autoridade, cuja competência para
prática  do  ato  de  anulação  da  Licitação  encontra-se  prevista  na  Lei
Complementar Municipal n. 654/2017. 

Quanto  ao  desfazimento  da  Licitação,  o  art.  49  da  Lei  n.
8.666/93,  aplicado  por  analogia ao caso,  por  força  do  art 9º da  Lei  n.
10.520/2002, dispõe que: 

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento
somente poderá revogar a licitação por razões de interesse públi-
co decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, per-
tinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-
la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, me-
diante parecer escrito e devidamente fundamentado. (grifei)

§1o. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegali-
dade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no
parágrafo único do art. 59 desta Lei.

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

Dos  pontos  suscitados pela  Pregoeira,  tenho  que  as condutas
perpetradas pelas Empresas licitantes afrontaram flagrantemente o Edital de
Licitação e as disposições contidas na legislação, haja vista que, de acordo
com o 7º da Lei n. 10.520/2002, a desistência de proposta é conduta reprovável
e punível. 
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De igual modo, por se tratar de Licitação na modalidade Pregão,
ao  cadastrar  suas  propostas  no  certame,  os  licitantes  declaram  em  campo
próprio  do  Sistema  que  preenchiam  os  requisitos  de  habilitação,  conforme
determinado no inciso VII da Lei n. 10.520/2002, que dispõe que:  “aberta a
sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (...). 

Assim, numa análise mais aprofundada das condutas, observo que,
de  um universo  de  sete  licitantes  remanescentes,  pelo menos  cinco  teriam
praticado conduta clara e expressamente vedada na legislação e no edital, em
especial quanto à desistência de proposta e o cadastramento de proposta a
despeito de não atender ao edital. Outras duas Empresas demonstraram total
desinteresse pela contratação. 

Tais condutas, além de vedadas na legislação e passíveis de
repreensão, findaram por influir significativamente em um eventual resultado
futuro do certame, o que poderia acarretar nulidades que colocaria em risco a
própria execução contratual. 

Como visto,  o art.  49 da  Lei  8.666/93 concede à autoridade
competente para a aprovação do procedimento licitatório o dever de anulá-lo no
caso de ilegalidade, de ofício ou por provocação. 

Tal dispositivo estabelece hipótese de exercício do poder de
autotutela da Administração Pública, a qual tem o dever de rever seus próprios
atos contrários às normas legais, porque deles não se originam direitos, nos
termos em que consagrado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no teor
das Súmulas 346 e 473, in verbis: 

A  Administração  Pública  pode  declarar  a  nulidade dos  seus
próprios atos. (Súmula 346/STF)

A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios  que  os  tornem  ilegais,  porque  deles  não  se  originam
direitos;  ou  revogá-los,  por  motivo  de  conveniência  ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada,
em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473/STF)

Ao discorrer sobre o princípio da autotutela, José dos Santos
Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo. 30 ed. Rev., atualizado e
ampliado. São Paulo: Atlas, 2016) leciona ser dever da Administração Pública,
ao deparar-se com equívocos cometidos no exercício de sua atividade, revê-los
para restaurar a situação de legalidade, conforme se verifica do seguinte
trecho de sua doutrina:

“Não se trata apenas de uma faculdade, mas também de um dever,
pois que não se pode admitir que, diante de situações irregula-
res, permaneça inerte e desinteressada. Na verdade, só restauran-
do a situação de regularidade é que a Administração observa o
princípio da legalidade, do qual a autotutela é um dos mais im-
portantes corolários”. (p. 35)

Em outra passagem, o ilustre professor assim discorre ao tratar
da possibilidade de anulação de processo licitatório:

“A anulação da licitação é decretada quando existe no procedimen-
to vício de legalidade.  Há vício quando inobservado algum dos
princípios ou alguma das normas pertinentes à licitação; (...) 
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É de tal gravidade o procedimento viciado que sua anulação induz
à do próprio contrato, o que significa dizer que, mesmo que já
celebrado o contrato, fica este comprometido pela invalidação do
procedimento licitatório (art. 49, § 2º)”. (p. 311/312).

Assim, diante dos fatos relatados pela Pregoeira e ainda: 

a) Considerando que resta comprovado dos autos que as condutas
das Empresas faltosas impactaram no possível resultado final da licitação, no
qual uma única Empresa poderá remanescer como arrematante de todos os 14
Lotes, com valor que não nos permite mais pugnar pela vantajosidade econômica
do certame; e,

b) Considerando que tais fatos somente vieram à tona após a
Decisão judicial que autorizou a intervenção na Empresa Freitas;

c) Em vista da Recomendação n. 012/2019-18ª-PJ, exarada pelo
Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio do qual foi requerida a
análise das Empresas remanescentes no Pregão após a desistência da Empresa K3
Locações  e  Transportes,  justamente  para  que  fosse  possível  verificar  a
possibilidade  de  prosseguimento  ao  feito,  oportunidade  em  que  como
exaustivamente  delineado  pela  Pregoeira  despontaram  vários  indícios  de
irregularidades capazes de macular todo o resultado do certame.

Decido anular a fase externa do certame, com fulcro no art. 49
da Lei n. 8.666/93, de modo a garantir o pleno atendimento aos princípios da
legalidade, economicidade, da eficiência e da Supremacia do interesse público,
uma vez que, a despeito de não ser possível afirmar de plano que as empresas
frustrariam o caráter competitivo do certame, há sérios indícios de outras
condutas  vedadas  pela  Lei  n.  10.520/2002  o  que  deverá  ser  melhor  e
conclusivamente  apurado  em  feito  apartado,  garantida  a  ampla  defesa  e
contraditório. 

Observo por fim que a Anulação da licitação, quando antecedente
à  homologação  e  adjudicação  do  certame  não  enseja  contraditório,  pois,
enquanto  não  concluída  e  declarada  a  vontade  final  da  Administração,
resultante de todas as demais manifestações ocorridas no curso do processo de
licitação,  não se reconhece, ao licitante, direito subjetivo qualquer, mas
apenas mera expectativa de direito, motivo pelo qual a anulação não enseja a
aplicação do contraditório, conforme os seguintes julgados: 

LICITAÇÃO  ANULADA.  CONTRATO  NÃO  CELEBRADO.  INEXISTÊNCIA  DE
DIREITO  À  INDENIZAÇÃO  DE  DESPESAS  DO  LICITANTE  VENCEDOR.
AUTOTUTELA  DA ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  SÚMULA 473  DO  STF.  1.  A
eventual  contratação  da  vencedora  do  certame  constitui,  para
esta, mera expectativa de direito, que não lhe confere qualquer
direito a indenização, em virtude da invalidação do certame antes
de concretizada a efetiva contratação.  2. Inviável a pretensão
autoral de ver ressarcidas as despesas efetuadas com a execução
precipitada do Projeto vencedor do certame anulado, uma vez que
sequer  foi  formalizado  qualquer  contrato  com  a  Administração
Pública. 3. Nos termos da Súmula nº 473 do Eg. Supremo Tribunal
Federal: "A administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
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oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada,
em  todos  os  casos,  a  apreciação  judicial". 4.  A  anulação  do
procedimento licitatório contaminado por vício insanável decorreu
do normal exercício do poder de autotutela pela Administração
Pública,  que  lhe  confere  o  dever  de  anular  atos  eivados  de
vícios, não decorrendo disto qualquer direito a ser pleiteado,
mormente quando inexistente qualquer contrato a vincular o ente
público  ao  particular. 5.  Apelação  desprovida.  Sentença
confirmada. (TRF-2 - AC: 200551010135669 RJ 2005.51.01.013566-9,
Relator: Juiz Federal Convocado JULIO MANSUR, Data de Julgamento:
25/05/2011, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-
DJF2R - Data::08/06/2011 - Página:298) 

ADMINISTRATIVO  -  LICITAÇÃO  -  MODALIDADE  PREGÃO  ELETRÔNICO  -
REVOGAÇÃO - CONTRADITÓRIO. 1. Licitação obstada pela revogação
por razões de interesse público. 2. Avaliação, pelo Judiciário,
dos  motivos  de  conveniência  e  oportunidade  do  administrador,
dentro de um procedimento essencialmente vinculado. 3. Falta de
competitividade  que se vislumbra  pela  só participação  de duas
empresas, com ofertas em valor bem aproximado ao limite máximo
estabelecido. 4. A revogação da licitação, quando antecedente da
homologação  e  adjudicação,  é  perfeitamente  pertinente  e  não
enseja  contraditório.  5.  Só  há  contraditório  antecedendo  a
revogação quando há direito adquirido das empresas concorrentes,
o  que  só  ocorre  após  a  homologação  e  adjudicação  do serviço
licitado. 6. O mero titular de uma expectativa de direito não
goza  da  garantia  do  contraditório.  7.  Recurso  ordinário  não
provido."  (STJ  -  RMS  23.402/PR,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 02/04/2008) (g.n.) 

Como efeito desta Decisão, determino à Pregoeira que promova a
publicação  do  Aviso  de  Anulação  no  Diário  Oficial  e,  após  conclusão  das
Diligências, seja elaborado o Relatório conclusivo, bem como, instruído os
autos para remessa à Secretaria Municipal de Educação, Órgão interessado na
Contratação. 

Ao  mesmo  tempo  em  que  providencie  a  publicação,  noticie  ao
Gabinete do Prefeito, à Controladoria Geral do Município, à Procuradoria Geral
do Município para ciência e, à Secretaria Municipal de Educação, para que,
além da ciência, promova as medidas pertinentes e admitidas na legislação para
solucionar a questão do transporte escolar no âmbito do Município de Porto
Velho. 

Encaminhe cópia desta Decisão à 18ª Promotoria de Justiça do
Ministério  Público  do  Estado  de  Rondônia,  em  resposta  à  Recomendação  n.
012/2019. 

Após a conclusão do relatório definitivo de diligência, adote
as medidas necessárias a comunicação dos fatos à Controladoria Geral da União,
ao Ministério Público Federal e Estadual, à Polícia Federal, que se encontra
conduzindo inquéritos sobre o transporte escolar. 

Porto Velho, 07 de outubro de 2019. 

Patricia Damico do N. Cruz
Superintendente Municipal de Licitações – SML
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