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Porto Velho, [...] de maio de 2017 

 

À  

Superintendência Municipal de Licitações – SML  

Prefeitura de Porto Velho, Rondônia 

Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade   

CEP 76.803-884  

 

Att.:   Sr. Raimundo Nonato Rocha de Lima, Pregoeiro/SML 

e-mail: pregoes.sml@gmail.com  

 

Ref.: Recurso Administrativo – Pregão Eletrônico nº. 05/2017 

 

Prezado Senhor Pregoeiro, 

Em atenção ao Pregão em referência, TWS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS EIRELI EPP, 

com sede na Estrada da Rema, S/N, Lote 36, Quadra 2, Esquina com a Avenida dos Coqueiros, Zona 

Rural, Porto Velho, RO, CEP 76.808-695, vem, respeitosamente, com fulcro no artigo 109, I, alínea “b”, 

da Lei nº. 8.666/93 c/c artigo 4º, XVIII, da Lei nº. 10.520/2002, e no item 10.2 do aludido Pregão, 

apresentar recurso administrativo contra a declaração de vencedores, na forma que segue. 

(I) A Madecon Construtora de Obras Ltda. (a “Madecon”) não apresentou seu Contrato Social 

1.1 Nos termos do artigo 28, III, da Lei nº 8.666/93 e do item 9.2, “b”, do Edital do Pregão, é 

requisito para habilitação jurídica a apresentação do seu contrato social, senão vejamos: 

 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documento de eleição de seus administradores. No caso de alterações será admitido 

o estatuto ou contrato social consolidado.  

1.2 No entanto, a Madecon não apresentou o seu contrato social atualizado, o que é suficiente para 

sua desclassificação sumária, considerando que a sua ausência impossibilita a análise da 

regularidade jurídica da licitante. 

1.3 Nos termos do artigo 43, §3º, da Lei de Licitações, é mister notar a vedação legal de inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

(II) O atestado de capacidade técnica da Madecon não preenche os requisitos do Pregão 

2.1 O item 9.4.1 do Edital do Pregão estabelece como requisito para qualificação econômico-

financeira a apresentação de atestado de qualificação técnica, senão vejamos: 

 Apresentação de atestado de capacidade técnica, exclusivamente em nome do 

licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem o 

fornecimento de materiais compatíveis com objeto da presente licitação.  

2.2 Dispõe a Lei de Licitações: 
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Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

§ 4º  Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for 

o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público 

ou privado. 

2.2.1 Trata-se de dispositivo que visa a garantir, com atestado independente, emitido por 

terceira parte não relacionada, que o fornecedor sob o escrutínio do poder público tenha 

um histórico de prestação dos serviços objeto da contratação. Procura-se verificar se 

houve fornecimento com a qualidade e tempestividade necessárias, a fim de evitar que 

empresas despreparadas ou sem experiência sejam adjudicadas contratos públicos. 

2.3 Ocorre que o atestado apresentado pela Madecon às fls. 363 foi expedido pela empresa 

“Rondônia Transportes e Serviços Ltda.”, cujos sócios são os Sr.s Lucimar Cella e Glaucimara 

Cella, que curiosamente pertencem à mesma família do controlador da Madecon, Sr. Glauco 

Omar Cella, sendo respectivamente seu pai e irmã, parentes de primeiro grau. Isto, por si só, 

elimina por completo a sua idoneidade, na medida do flagrante conflito de interesses, afinal, é 

inaceitável atestar a capacidade da Madecon com base em um documento emitido por uma 

outra empresa que faz parte do mesmo grupo econômico, da mesma família.  

2.3.1 Por tal razão, o aludido atestado técnico não pode ser utilizado para escorar a 

habilitação econômico-financeira da Madecon, devendo-se desclassificá-la de plano. 

2.4 Além disso, o referido atestado carece de substrato fiscal, na medida em que foi acostado aos 

autos do Pregão sem a apresentação de qualquer nota fiscal que comprove o efetivo 

fornecimento, ou mesmo indicação para qual finalidade tal elevada quantidade de tubos foi 

utilizada. Os termos do atestado são demasiadamente vagos, não havendo referência a 

nenhuma ordem de serviço em específico, mas apenas a eventos que teriam ocorrido entre os 

anos de 2010 e 2015. 

2.4.1 Afinal, seria a empresa “Rondônia Transportes e Serviços Ltda.” subcontratada para 

alguma obra pública ou privada? Há contratos que escorem tais pedidos, que 

representariam milhares de tubos? 

2.5 Com efeito, a partir da leitura do atestado conclui-se que a empresa “Rondônia Transportes e 

Serviços Ltda.” – repita-se, pertencente à família dos controladores da Madecon – apenas foi 

utilizada para realizar o transporte dos produtos (se é que de fato isso realmente ocorreu), na 

medida em que a referida empresa tem por objeto serviços de transportes e não a instalação ou 

a realização de obras. 

2.5.1 E como poderia uma transportadora atestar a qualidade final de um produto? Mais uma 

flagrante incoerência que pode ser atestada a partir do simples exame do documento. 

2.5.2 Outra questão que se coloca: a subscritora do atestado possui poderes de 

representação legal? Ou assinou o documento apenas com a finalidade de não chamar 

a atenção para o fato de que a família Cella é a controladora da empresa “Rondônia 

Transportes e Serviços Ltda.” 

2.6 Em fiel cumprimento aos termos do Pregão, não resta outra alternativa à SML: desclassificar a 

licitante Madecon, considerando a incompatibilidade absoluta e irremediável do seus atestado 

técnico. 
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2.7 Ad argumentandum (e antecipando eventual contrarrazão da Madecon), não seria possível 

admitir a substituição do atestado de capacidade técnica por vistorias ou inspeções, uma vez 

que isso constituiria uma violação dos termos do Pregão, bem como da Lei de Licitações 

(8.666/93), já que isso conferiria uma vantagem ou benesse à Madecon em relação aos demais 

licitantes, atacando o princípio da isonomia do certame.  

(III) Os documentos da O.G Soluções e Comércio Ltda. (a “OG”) estão com data de validade vencida 

ou não foram apresentados 

3.1 Dispõe o item 9.6.1 do Pregão que “serão inabilitados os licitantes que não apresentarem 

quaisquer dos documentos listados no Item (DA HABILITAÇÃO) ou que apresentarem 

documentos com data de validade vencida (...)”. Nos subitens seguintes, o Edital prevê a 

possibilidade de substituí-los pelos certificados de registro no cadastro de fornecedores ou 

registro cadastral no SICAF. 

3.2 No entanto, todos os documentos apresentados estão vencidos e alguns simplesmente não 

foram apresentados, quais sejam: 

 (a) O cartão do CNPJ é datado de 26/1/2015, expedido há mais de 2 (dois) anos; 

 (b) O Contrato Social é datado de 6/6/2013, há quase (quatro) anos; 

   (c) A certidão do SINTEGRA é datada de 4/11/2014, expedida há mais de 2 (dois) anos; 

 (d) Não foi apresentado alvará municipal de licença de funcionamento 

(e) Não foi apresentado registro de cadastramento no CREA-RO; 

(f) A certidão do SICAF é datada de 9/1/2012: há mais de 5 (cinco) anos! 

3.3 Considerando as inúmeras irregularidades documentais que não podem ser sanadas, a OG deve 

ser inabilitada de plano. 

(IV) As propostas finais das vencedoras – O.G e Madecon – são absolutamente inexequíveis 

4.1 Dispõe o item 8.2 (I) do Pregão que “serão desclassificadas as propostas que (...) que contenha 

preços excessivos ou manifestamente inexequíveis”, à luz do que estabelece o artigo 48, II, da 

Lei nº. 8.666/93: propostas (...) com preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados 

aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que 

comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado (...) são compatíveis 

com a execução do objeto do contrato (...). 

4.2 E as propostas finais apresentadas pela Madecon e pela O.G Soluções e Comércio Ltda. (a “OG”) 

não possuem qualquer viabilidade econômica, considerando que estão significativamente 

abaixo do custo marginal de produção, o que torna impossível a execução dos contratos de 

fornecimento dos tubos de concreto.  

4.3 Conforme demonstram as tabelas por lote anexadas ao presente recurso (Anexo I), os preços 

finais lançados não suportam os custos para fabricação dos tubos de concreto, sendo resultado 

de uma disputa irracional entre as licitantes Madecon e OG e que acarretará, certamente, o 

inadimplemento contratual e graves prejuízos à Prefeitura e munícipes de Porto Velho, que terão 

os seus importantes projetos de drenagem simplesmente paralisados. Como é sabido, obras de 

infraestrutura obedecem a um complexo cronograma envolvendo diferentes empresas e a falta 

do fornecimento de tubos causará atrasos e, eventualmente, problemas de interface, além de 

obrigações de indenização para a Prefeitura no contexto dos seus contratos de empreitada que 

não serão cumpridos. O período de chuvas se aproxima e a janela para realização dos serviços 

de drenagem logo estará encerrada. 
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4.3.1 Os descontos surrais aplicados pelas vencedoras também representam interesses 

empresariais de eliminação da concorrência, afastando empresas idôneas deste e de 

futuros certames. A eficiência dinâmica do mercado, considerando o médio e longo 

prazos, ver-se-á reduzida, com a diminuição do número de players no mercado.  

4.4 Nesse contexto, a mera declaração apresentada tanto pela Madecon quanto pela OG de que 

suas propostas seriam exequíveis não têm o condão de suprir as prescrições editalícia e legal, 

em especial por não apresentarem dados ou planilhas que possam justificar e suportar tais 

preços finais, que estão significativamente abaixo do custo marginal de produção.  

4.4.1 Vale recorrer a um dispositivo legal do Código de Processo Civil, que deixa clara a 

carência dessa declaração como forma de escorar a exequibilidade da proposta: 

 Art. 408.  As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou 

somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. 

Parágrafo único.  Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, 

o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de 

prová-lo ao interessado em sua veracidade. (grifos nossos) 

4.4.2 Ora, as declarações não tem o poder de mudar a realidade, ajustar preços, precificar os 

insumos sujeitos aos ditames do livre mercado, quais sejam, tela, brita, areia, água, 

cimento, além do frete e mão de obra. Seria preciso demonstrar, inequivocamente, que 

a composição de preços dos insumos permitiria a sua fabricação nos preços ofertados, 

o que não ocorreu no certame de que se cuida.  

4.5 Ademais, admitir propostas de valores inexequíveis, implicaria a redução da qualidade dos 

produtos, no inadimplemento de tributos, entre outros prejuízos palpáveis. O Tribunal de Contas 

da União já afirmou: 

“[...] Com efeito, ao admitir uma proposta com tais imperfeições, a administração 

pública pode ficar sujeita a uma posterior oposição de dificuldades para a execução 

contratual de parte da empresa. Não seria surpresa se, frustrada a alíquota incerta, que 

possibilitou cotações mais baixas e a adjudicação do objeto, a contratada viesse alegar 

a necessidade de equilíbrio econômico-financeiro, com base, por exemplo, no §5º do 

art. 65 da Lei nº 8.666/93: [...]. Chancelar uma promessa como se fosse uma prescrição 

de lei, com a boa intenção de contratar por menos, pode acabar trazendo consequências 

danosas para os cofres públicos. Além disso, transgride o princípio da legalidade 

desprezando, no caso, a realidade tributária.” (Acórdão nº 395/2005, Plenário, rel. 

Min. Ubiratan Aguiar). (grifos nossos) 

4.5.1 O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo prescreveu: 

“Por outro lado, da mesma forma que o Poder Público deve afastar as propostas que 

apresentarem preços claramente excessivos, deverá também fazê-lo, quando os preços 

forem exageradamente baixos, incompatíveis com a regular execução contratual. 

Quando os preços se mostrarem inferiores aos que possua a Administração, o 

proponente deverá demonstrar que sua proposta é exequível. Para tanto, deverá 

socorrer-se, assim como o Poder Público, de comparações com os preços vigentes no 

mercado ou praticados por outros órgãos públicos, da mesma ou de outra esfera 

administrativa. Na documentação que juntar para comprovar a viabilidade de sua 

proposta, além de comparações citadas deverá demonstrar que os seus custos de 

insumos são compatíveis com os praticados pelo mercado, ou por outros órgãos 

públicos. Os critérios de comprovação de exequibilidade deverão estar previstos no 



5 

 

próprio ato convocatório; no entanto, não se pode exigir além do estabelecido em lei, no 

que diz respeito a comparação de preço e de produtividade. (CITADINI, 1977, p. 277) 

(grifos nossos) 

 4.5.2 Assim, aconselha Marçal Justen Filho: 

[...] Usualmente, a contratação avençada por valor insuficiente acarretará a elevação 

dos custos administrativos de gerenciamento do contrato. Caberá manter grande 

vigilância quanto à qualidade e perfeição do objeto executado e litígios contínuos com 

o particular, sempre interessado em obter uma solução que propicie a reestruturação 

da contratação. Logo, as vantagens obtidas pela Administração poderão ser meramente 

aparentes. No final, a Administração obterá ou um objeto de qualidade inferior ou se 

deparará com problemas muito sérios no tocante à execução do contrato. (JUSTEN 

FILHO, 2010, p. 654-655). (grifos nossos) 

4.6 Por essas razões, cabia aos licitantes vencedores demonstrar a exequibilidade de seu preço final, 

para fins de garantir a regular prestação do serviço contratado. O que não se admite, como 

ressalva a doutrina pátria, é que o particular formule previsões equivocadas assumindo encargos 

incompatíveis com sua condição econômica. 

4.7 Mister notar que não foram acostadas quaisquer justificativas para as propostas antieconômicas 

apresentadas pelas vencedoras, razão pela qual devem ser sumariamente desclassificadas, 

ainda que tivesse sido superados todos os vícios formais acima alinhavados. 

* * * 

A Requerente aproveita para renovar os votos de estima pela r. SML. 

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

Atenciosamente, 

 

______________________ 

Representante Legal 

Sr. Fernando Sant’Ana 
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ANEXO I 

Lote 1 Tubo 40 – win 44,46 unitario preco custo 44,22 fertan 

OG levou por 41,89 e madecon 42,00 e criar por 42,99 e meggaakardec 43,82 

Lote 2 Tubo 60 – win 87,71 custo 77,84 fertan 

Verdeto 64,33 madecon 69,89 OG 87,65 

Lote 3 Tubo 80 – win 131,92 custo 119,30 fertan 

Madecon por 100,00 e nos em Segundo lugar 

Lote 4 Tubo 1 – 279,16 custo 174,15 

Og 147,76 madecon 148,00 verdeto 149 premoldados da amazonia 199,96 

Lote 5 Tubo 1,20 – 284,00 custo 266,73 

Og 173,99 e madecon 174,00 e verdeto 266,54 

 


