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

Proc. 02.00220/2017

Fls. _____________

Visto: ___________

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

I – Breve Relatório dos Fatos

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela Empresa
MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS - LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado,
inscrita  no  CNPJ  sob  n.  05.884.660/0001-04,  referente  ao  Pregão
Eletrônico n. 046/2017, deflagrado no  processo n. 02.00220/2017, cujo
objeto resumido é a Contratação de empresa especializada em serviços de
Gerenciamento  de  Abastecimentos  de  combustíveis  em  rede  de  postos
credenciados  através  de  sistema  informatizado,  utilizando  cartão
magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip. 

Conforme fundamentado no Despacho de Diligência divulgado
nos links relativos a este Pregão no Portal da Prefeitura de Porto Velho
e no Sistema Licitações-e, o qual foi juntado nas fls. 1.491 a 1493 dos
autos,  para  aferir  a  efetiva  qualificação  técnica  da  empresa
arrematante, fez necessário promover diligências, na forma autorizada no
Edital de Licitação, no §3º do art. 43 da Lei n. 8.666/93. 

No curso das diligências, conforme arrazoado no Despacho
de Resultado de Diligência e Resultado de Julgamento da Habilitação,
fls. 2.169 a 2.189, constatou-se que um dos atestados apresentados pela
Empresa  Madeira  Corretora  de  Seguros  –  LTDA possuía  indícios  de
irregularidade quanto a seu conteúdo e, após tentativas de aclarar a
questão,  foram  empreendidas novas  diligências,  ocasião em que restou
declarado pela própria recorrente que inexistiam documentos capazes de
evidenciar  a verdade  das  informações  quanto  à  efetiva  prestação  dos
serviços nele declarados justificando a divergência de informações entre
o  atestado  e  a  Declaração  de  Veracidade  passada  pelo  emitente  do
atestado  como  mera  falha  de  digitação,  conforme  e-mail  cujo  espelho
encontra-se autuado. 

Ante ao fato, esta Pregoeira decidiu pela inabilitação da
licitante,  uma vez que entende  como grave o eventual  falseamento  de
documentos para fins de habilitação em procedimentos licitatórios, fato
a ser coibido em homenagem aos princípios que se aplicam à Administração
Pública, em especial o da moralidade administrativa, da legalidade e da
isonomia. 

Cumpre mencionar que foram desclassificadas no certame as
demais licitantes que participaram do Pregão ainda na fase de propostas,
consoante  motivação  em  campo  próprio  do  sistema  e  no  Despacho  de
Relatório de Diligência e Julgamento de Habilitação retromencionado, e
após a inabilitação da recorrente o Pregão de que trata este recurso
restou fracassado. Na oportunidade, foi inserido comunicado a todos os
interessados  quanto  ao  prazo  para  a  manifestação  do  interesse  de
interpor  recurso,  na  forma  disposta  na  mensagem  inserida  no  Sistema
Licitações-e (fls. 2.218). 
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Inconformada  com  sua  inabilitação,  somente  a  Empresa
Madeira Corretora de Seguros – LTDA manifestou intenção de recorrer, o
que fez de forma tempestiva e em campo próprio do sistema. As demais
licitantes foram  cientificadas do fato e devidamente convocadas para
apresentação de contrarrazões, de acordo com mensagem inserida no campo
de mensagens do Sistema Licitações-e, fato demonstrado nestes autos com
o  documento  de  fls.  2.218  (espelho  do  campo  de  mensagens  geral  do
Licitações-e). 

Nesse passo, a empresa Ticket Log – Ticket Soluções HDFGT
S/A,  Pessoa  Jurídica  de  Direito  Privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.º
03.506.307/0001-57, apresentou contrarrazões  aos argumentos  expendidos
pela Empresa Madeira Corretora de Seguros – LTDA. 

II – Dos requisitos de Admissibilidade

Com  relação  aos  requisitos  de  admissibilidade  quanto  à
eventual recurso administrativo, o Edital de Licitação, em conformidade
com a legislação aplicável, trouxe as seguintes disposições:  

11.2.  Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá  prazo de, no
mínimo, 30 minutos, durante o qual, qualquer licitante poderá,
de forma imediata e motivada,  em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recurso; 

11.2.1.  A  falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  do
licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item
anterior, importará na decadência deste direito, promovendo o
Pregoeiro  a  adjudicação  do  objeto  ao  (s)  licitante  (s)
declarado (s) vencedor (es);

11.2.2  Acolhido o recurso, será concedido prazo de 03 (três)
dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término
do prazo do recorrente.

11.3.  Não  serão  conhecidas  as  impugnações  e  os  recursos
apresentados  fora  do  prazo  legal  e/ou  subscritos  por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no
processo para responder pelo proponente;

11.4. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.5.  Os  recursos  e  contrarrazões,  bem  como  impugnação,
deverão ser protocolados junto à Superintendência Municipal de
Licitações, em dias úteis, no horário de Segunda à Sexta-Feira
das  8h  às  14h,  mediante  envio  ao  e-mail:
pregoes.sml@gmail.com, respeitados os prazos definidos neste
edital,  o  qual  deverá  receber,  decidir  os  recursos,
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encaminhando  a  autoridade  competente  quando  mantiver  sua
decisão. (grifos originais do instrumento convocatório)

Pois bem, acerca dos requisitos estabelecidos em Edital,
infere-se  dos  documentos  autuados  que  o  recurso  da  Empresa  Madeira
Corretora de Seguros cumpriu com os requisitos, porquanto tenha havido
manifestação tempestiva em campo próprio do sistema; as razões recursais
foram encaminhadas ao e-mail desta SML no prazo especificado e encontra-
se subscrito por representante com poderes para tanto, cuja procuração
consta da documentação de habilitação, autuada nas fls. 1399 dos autos. 

De  mesmo  modo,  verifica-se  que  as  contrarrazões
apresentadas  pela  Empresa  Ticket  Log  –  Ticket  Soluções  HDFGT  S/A
observaram as disposições editalícias, tendo sido encaminhado ao e-mail
a peça fundamentada com as contrarrazões recursais, cópia do instrumento
de  procuração  que  outorga  poderes  para  representação  e documento  de
identificação da signatária. 

III – Das Razões e Contrarrazões de Recurso 

a) Das Razões Recursais da Empresa Madeira: 

Em suma, a recorrente fundamentou que sua inabilitação foi
indevida e apresentou seu arrazoado em três pontos, conforme segue:

 
“II – DA CAPACIDADE TÉCNICA ATESTADA PELOS DEMAIS

USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECORRENTE DEMONSTRADA
PERANTE À SML 

(…) 
14.  Para  melhor  visualização  vejamos  o  quadro

abaixo, onde demonstra-se empresa x frota que não gerou nenhum
indício mínimo quanto à capacidade técnica da RECORRENTE.

EMPRESA QUANTIDADE DE
VEÍCULO/FROTA

AGROMOTORES 26

ALPHACLIN 2

AUTOVEMA VEÍCULOS – PORTO VELHO 28

AUTOVEMA VEÍCULOS – VILHENA 4

CONSÓRCIO SIM 27

CORREIA E CAMPOS 6

FAZENDA RIO MADEIRA 23

LOC MAC 11

MULTIVETRO 6

JUSTIÇA FEDERAL - ACRE 11

REMOPEÇAS 4
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ROVEMA VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA – VILHENA 3

ROVEMA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA – PORTO

VELHO
10

ROVEMA VEÍCULOS LTDA 170

ROVEMA ENERGIA 23

FIERO 59

SESI 9

TOTAL/FROTA                             422

15.  Como  se  vê,  a  dúvida  suscitada  quanto  ao
atestado emitido pela empresa HOLANDA E CAVALCANTI LTDA.,  em
nada,  repita-se  em  nada,  afasta  a  capacidade  técnica
comprovadamente atestada pela r. PREGOEIRA através da frota de
422 veículos gerenciado pela RECORRENTE.

16. Em suma, restou cabalmente demonstrado, no anexo
que  instruiu  o  resultado  de  julgamento  dos  documentos  de
habilitação  apresentados  pela  RECORRENTE,  INDUBITAVELMENTE,
que  a  RECORRENTE gerencia  e  controla  abastecimento  de
combustíveis em rede de postos de sistema informatizado de uma
frota de 422 veículos.

17.  Logo,  este  número  de  frota  [atualmente
gerenciado pela RECORRENTE], supera em muito, o mínimo exigido
pelo  edital  no  subitem  10.4,  alínea  “a.2,  parte  final,
inverbis:

(…) 

a.2.  Entende-se  por  pertinente  e  compatível  em
quantidade o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma
de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido
os  serviços/fornecimentos  dos  atestados  prestados  no  mesmo
período),  comprove  que  a  empresa  prestou  ou  presta
satisfatoriamente serviços com as especificações demandadas no
objeto desta licitação em contrato para atender frota(s) com
pelo  menos  20%  (vinte  por  cento)  do  quantitativo  da  frita
prevista  no  ANEXO  A  do  Termo  de  Referência,  ou  seja,
atendimento de uma frota com 316 cartões gerados, sejam esses
cartões  para  atender  veículos,  maquinários/equipamentos  ou
embarcações.

18.  Diante  disso,  desde  já  se  verifica  que  a
RECORRENTE tem capacidade técnica atestada e atende uma frota
superior ao mínimo exigida no edital.”

“III – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
19.  Restou  claro,  que  dentre  os  atestados  de

capacidade  técnica  apresentada  pela  RECORRENTE,  apenas  01
(um), que diz  respeito a uma frota de  02 (dois)  veículos,
gerou suspeição pela pregoeira.

20.  De  igual  modo,  a  RECORRENTE  comprovou
detidamente sua capacidade técnica perando às demais empresas
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para as quais presta os serviços objetos do presente processo
licitatório.

21. Insto é, demonstrou que atende uma frota de 422
veículos  número  este,  superior  ao  exigido  no  subitem  10.4,
alínea “a.2, parte final”.

22.  Em outras palavras, o  EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO
046/2017/SML/PVH, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.00220/2017, no
seu   subitem  10.4,  alínea  “a.2,  parte  final”,  exige  o
atendimento  mínimo  de  316  veículos,  porém,  a  RECORRENTE,
excluindo 02 (dois) veículos da frota da empresa Holanda e
Cvalcanti LTDA., atende claramente a exigência editalícia.

23. A par disso, é imperiosa necessidade assinalar
que a vinculação ao edital é um dos principios básicos de toda
licitação.

28.  Na  quadra  fática  que  se  encontra,  nos  impõe
fazermos  as  seguintes  indagações:  (i)  com  a  exclusão  do
atestado emitido pela empresa HOLANDA E CAVALCANTI LTDA-ME, a
RECORRENTE ainda se mostra apta e com de capacidade técnica
para se manter habilitada no certame? (ii) A manutenção da sua
habilitação gerará prejuízo à Administração Pública? (iii) A
RECORRENTE receberá tratamento diferenciado em detrimento dos
demais licitante?

29.  Em  atenção  às  indagações,  as  resposta  que
obtemos consiste em  (i) a recorrente se mostra robustamente
com  capacidade  técnica,  forte,  subitem  10.4,  alínea  “a.2,
parte  final;  (ii) A  manutenção  da  sua  habilitação  gerará
prejuízo  à  Administração,  ao  contrário,  gerará  sim,
economicidade; e (iii) a recorrente não receberá tratamento
diferenciado, uma vez que a atuação do r. pregoeiro estará
homenageando o principio da vinculação do ato convocatório,
notadamente subitem 10.4, alínea “a.2, parte final.

30.  Pautado  neste  princípio  básico,  tem-se  com
clareza  solar  que  tendo  a  RECORRENTE teria atendido  o
percentual  mínimo  exigido  no subitem  10.4,  alínea  “a.2
atendimento de 322 veículos], por esta razão a manutenção da
sua  habilitação  é  medida  que  se  impõe  em  atenção  aos
princípios da vinculação ao edital, legalidade, sob pena de se
configurar excesso de poder. (grifos originais)”

“IV- DO ERRO MATERIAL

31.Restou claramente demonstrado que a dta constante
na Declaração de Veracidade das Informações e Autenticidade
dos  Documentos  com  a  finalidade  de  atender  subitem  10.6.1,
fornecida  pela  RECORRENTE [referente  à  empresa  Holanda  e
Cavalcanti LTDA. padeceu de patente erro de natureza material.

32.  A  melhor  conceituação,  preceitua  que  ERRO
MATERIAL é o chamado erro de fácil constatação, perceptivel à
primeira vista e não carece de maior exame para detectar que
há um flagrante desacordo entre a vontade e o que de fato foi
expressado no documento.
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33.  A  par  disso,  a  divergência  apontada  pela  r.
PREGOEIRA é fruto do chamado erro grosseiro [erro material]

34. Cumpre anotar que o Tribunal de Contas da União
ao apreciar matéria análoga ao caso ora versado, por meio do
Acórdão  4.621/2009-2c foi  esclarecedor,  inclusive,  contendo
exemplo aplicável à situação ora analisada, em que houve erro
de  preenchimento  de  planilha  cuja  correção  não  acarretou
aumento da proposta e/ou prejuízo à administração.

35. Neste mesmo acórdão do TCU [Acórdão 4.621/2009-
2c] o Relator consignou que “penso que seria um formalismo
exacerbado desclassificar uma empresa em tal situação, além de
caracterizar a prática de ato antieconômico”. E citou julgado
do TJDFT, verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS.
ERRO  MATERIAL  NA  PROPOSTA.  IRRELEVÂNCIA.  O  ERRO
MATERIAL CONSTANTE DA POSPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A
ADMINISTRAÇÃO, FACILMENTE CONSTATÁVEL, NÃO É ÓBICE À
CLASSIFICAÇÃO DA MESMA (TJDFT 5043398 DF, Relator:
ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 18/11/1999, 3ª
Turma  Cível,  Data  de  Publicação:  DJU  09/02/2000
Pág.: 17

36. Portando, vale anotar que o rigorismo excessivo
na  apreciação  das  propostas  e/ou  processo  licitatório  vem
sendo  mitigado,  em  observância  nos  princípios  da
proporcionalidade,  razoabilidade  e  supremacia  do  interesse
público.

37. Diante disso, pugna-se pela reconsideração da r.
decisão para o fim reconhecer o patente erro material, com
consequente manutenção da habilitação da licitante.”

Feitas as alegações acima, requereu a recorrente que fosse
aplicado o “tão em voga” princípio da presunção de inocência, para que
não se considere maculada toda sua documentação em razão do atestado de
capacidade  técnica emitido  pela  HOLANDA  E  CAVALCANTI  LTDA,  o  qual
deveria ser excluído para fins de somatório dos prazos e quantidades
exigidas  em  Edital,  aduzindo  ainda  tal  fato  não  comprometeu  sua
capacidade  técnica,  atestada  pelas  demais  empresas  que  emitiram
atestado. 

b) Das Contrarrazões da Empresa Ticket: 

Em  suas  contrarrazões,  a  Empresa  Ticket  Log  –  Ticket
Soluções HDFGT S/A, de forma resumida afirma que não deve ser provido o
recurso ora julgado, uma vez que entende que não há como alegar erro
material  quanto  ao  fato  suscitado  na  fase  de  habilitação,  tamanha
seriedade do documento, além do valor envolvido no processo licitatório.
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Por  isso,  requer  o indeferimento  do recurso  apresentado
pela empresa Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda., tendo em vista o
fiel  cumprimento  das  normas  editalícias  por  esta  Administração
Municipal.  Requer  ainda  que,  no  caso  de  não  serem  providas  as
contrarrazões, que esta Pregoeira submeta seus fundamentos à apreciação
da Autoridade Superior no âmbito desta Superintendência. 

IV – Do mérito 

Inicialmente, convém consignar que a documentação enviada
pela empresa inabilitada, tanto na fase de habilitação, quanto em sede
de diligências e recurso, foi disponibilizada sem embaraços a todos os
licitantes participantes desse Pregão, conforme mensagens consignadas no
Sistema Licitações-e, ocasião  em  que  inúmeras  empresas solicitaram e
obtiveram acesso aos referidos documentos.  

No mérito, após detida análise dos argumentos expendidos
pela recorrente, tem-se que o ponto nodal a ser objeto de enfrentamento
por  esta  Pregoeira  diz  respeito  à  alegada  comprovação  de  capacidade
técnica  da  Empresa,  se  desprezado  o  atestado  que  originou  sua
inabilitação no certame, porquanto entende que o referido atestado não
teria o condão de macular todos os demais documentos.  

A despeito  da recorrente  ter  depreendido  dos  documentos
emitidos por  esta Pregoeira,  que à exceção do  atestado emitido  pela
Empresa HOLANDA E CAVALCANTI LTDA – ME, os demais atestados estariam
aptos  ao  somatório  de  quantitativos  determinados  para  fins  de
verificação  do  atendimento  ao  quanto  exigido  no  instrumento
convocatório, em especial nas letras “a.1 e a.2” do subitem 10.4 do
Edital, pertinente esclarecer,  que conforme consignado no Anexo I do
Despacho de Diligência e Resultado de Habilitação (fls. 2.169 a 2.189),
foram detectadas questões que suscitam a necessidade de desconsideração
de alguns atestados e por conseguinte seus quantitativos. 
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Cotejando os documentos que estariam aptos ao somatório,
conforme  exigências  editalícias  sem  qualquer  embaraço,  os  atestados
formalmente aceitos1, seriam: 

Neste  passo,  forçoso  reconhecer  que,  dos  documentos
apresentados em sede de diligência, alguns atestados seriam apenas
desconsiderados,  porquanto  para  sua  plena  aceitação  seriam
necessárias outras  apurações que  ultrapassam  as  atribuições  desta

1
LEGENDA: 

Azul: Sem documentos que comprovem efetivamente o quantitativo, emitidas Notas Fiscais
Avulsas no Município de Candeias do Jamari, ainda que nem uma das partes tenham domicílio
naquele Município, o que pode caracterizar eventual afronta à legislação tributária;

Amarela: Não cumprem o disposto no subitem “a.3” , cumulado como “a.4” do subitem 10.4
do Edital; 

Cinza:  Considerados  regulares  após  realização  de  diligência,  salvo  informações  não
conhecidas ou documentos não apresentados; 

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Calama, nº 2508, Bairro: Liberdade

Tel. CML  (69) 3901-3069
CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO

Tatiane Mariano
8

Nº DE ORDEM EMITENTE DO ATESTADO FROTA DECLARADA

1 AGROMOTORES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 26 Desde 12.05.2017 30.06.2017 a 12.03.2018 9 meses
2 ALPHACLIN LABORATÓRIOS LTDA 0 Desde 19.01.2017 30.06.2017 a 23.10.2017 4 meses
3 AUTOVEMA VEÍCULOS LTDA 28 Desde 18.03.2016 08.05.2017 a 12.03.2018 10 meses
4 AUTOVEMA VEÍCULOS LTDA – VILHENA 4 Desde 02.08.2016 21.06.2017 a 05.03.2018 9 meses

5 27 Desde 28.03.2017 20.03.2017 a 18.10.2017 7 meses

6 CORREA & CAMPOS COM. DE VIDROS E ESQUADRIA LTDA 6 Desde 18.07.2017 15.09.2017 a 14.03.2018 6 meses

7 DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDA* 0

8 FAZENDA RIO MADEIRA S/A 23 Desde 02.08.2016 15.12.2017 a 19.08.2017 8 meses

9 HOLANDA CAVALCANTI LTDA 0

10 0

11 JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª  INSTÂNCIA DO ACRE 0

12 LOC MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0

13 MULTIVETRO COMÉRICIO DE VIDRO LTDA - ME 0 Desde 18.07.2017 20.11.2017 a 14.03.2018 3 meses
14 REMOPEÇAS RETIFICA DE MOTORES E PEÇAS LTDA 4 Desde 19.06.2016 17.06.2017 a 27.02.2018 8 meses
15 ROVEMA ENERGIA S/A 23 Desde 19.06.2016 15.12.2016 a 12.03.2018 15 meses
16 ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 170 Desde 07.06.2016 19.06.2017 a 14.03.2018 9 meses
17 ROVEMA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA 10 Desde 02.08.2016 14.12.16 a 14.03.2018 15 meses
18 ROVEMA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA (VILHENA) 3 Desde 02.08.2016. 14.12.2016 a 27.02.2018 15 meses

19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 0 Por 12 meses 12 meses

20 SISTEMA FIERO SESI SENAI 59 Contrato de 6 meses 31.10.2016 a  30.08.2017 6 meses
Total de atestados admitidos 383

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DECLARADO

PERÍODO DE EXECUÇÃO ATESTADO 
PELAS NOTAS FISCAIS

PERÍODO COMPROVADO 
PELAS NOTAS FISCAIS 

CONSÓRCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

Na fase de diligência, não vieram documentos capazes de comprovar a efetiva 
prestação dos serviços (Notas Fiscais, Contrato devidamente firmado pelas partes, etc), 

os documentos firmados apresentados pela arrematante são todos auto gerados em seu 
sistema.

Atestado com informações divergentes da declaração, fato a ser apurado em 
procedimento apartado.

INSTRUAUD SISTEMA INTEGRADO DE CUIDADOS E 
ADMINISTRAÇÃO DE SERV. EM SAÚDE EIRELI – EPP*

Na fase de diligência, não vieram documentos capazes de comprovar a efetiva 
prestação dos serviços (Notas Fiscais, Contrato devidamente firmado pelas partes, etc), 

os documentos firmados apresentados pela arrematante são todos auto gerados em seu 
sistema.

Foram apresentadas Notas Fiscais Avulsas, emitidas no Município de Candeais do 
Jamari – RO, a despeito de nem a tomadora nem a prestadora dos serviços serem 

daquele Município. O fato deverá ser comunicado à Secretaria Municipal de Fazenda, 
para fins de apuração da conduta, na forma da legislação tributária. 

Foram apresentadas Notas Fiscais Avulsas, emitidas no Município de Candeais do 
Jamari – RO, a despeito de nem a tomadora nem a prestadora dos serviços serem 

daquele Município. O fato deverá ser comunicado à Secretaria Municipal de Fazenda, 
para fins de apuração da conduta, na forma da legislação tributária. 

Contrato datado de  
01.02.2017



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

Proc. 02.00220/2017

Fls. _____________

Visto: ___________

Pregoeira.  Os  motivos  determinantes  para  a  desconsideração  dos
atestados estão detalhadas na Tabela acima. 

Em  que  pese  remanescerem  os  fatos  que  motivaram  a
inabilitação da recorrente, uma vez que a própria empresa reconhece
que  inexistem  documentos  aptos  a  comprovar  a  veracidade  das
informações contidas no atestado de capacidade técnica questionado
por  esta Pregoeira,  verifica-se  que  a  questão suscitada deve  ser
objeto de apuração na forma disposta na legislação, ou seja, apuração
em  autos  apartados  quanto  à  possível  irregularidade  ideológica
atinente ao conteúdo do atestado de capacidade técnica questionado
por esta Pregoeira, ocasião em que, comprovado o fato, estará a mesma
sujeita as penalidades cabíveis, na forma da legislação aplicável.

Mister  salientar,  que  efetivamente  tal  como  alega  a
recorrente, no caso de desconsideração do quantitativo informado no
atestado sobre o qual recai a suspeita mais grave, bem como, nos
demais  que  não  seriam  aceitos  por  esta  Pregoeira  para  fins  de
qualificação técnica, ainda sim, conclui esta Pregoeira persistir o
atendimento aos requisitos mínimos exigidos no disposto no subitem
10.4 do Edital para habilitação da empresa, sendo que, os demais
atestados  apresentados  seriam  suficientes  para  confirmar  a
qualificação técnica da Empresa, que deve limitar-se às exigências
editalícias. 

Imprescindível  também  analisar  a  matéria  à  luz  da
legalidade, princípio insculpido no caput do art. 37 da Constituição
Federal de 1.988 e pelo qual a atuação da Administração está adstrita
ao que permite a legislação e, portanto, deve servir de base para
todas as decisões desta Pregoeira. 

Os  argumentos  fáticos  e  jurídicos  expedidos  pela
recorrente quanto ao suposto erro material no atestado que originou
sua inabilitação, esclarece-se sem muitas delongas, que por questões
claras e documentadas não há que se falar em “mero erro material”,
uma  vez  que  quando  foi  oportunizada,  em  momento  anterior  à  sua
inabilitação, a comprovação da veracidade do atestado, por meio de
apresentação  de  documentos  que  demonstrassem  a  prestação  dos
serviços, a mesma reconheceu que não os possui. Além do mais, em nada
se aplica ao caso as jurisprudências por ela colacionadas. 

Nada obstante, necessário assentir que o citado atestado
não beneficia a licitante para fins de habilitação neste certame,
devendo o fato ser objeto de apuração por meio próprio, em autos
apartados, garantida a ampla defesa e o contraditório, em homenagem
ao princípio da legalidade. 

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Calama, nº 2508, Bairro: Liberdade
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Proc. 02.00220/2017

Fls. _____________

Visto: ___________

Registra-se  que  a  maior  parte  dos  atestados  foram
apresentados por empresas de mesmo grupo econômico, contudo, houve
diligências no sentido de aferir a efetiva prestação dos serviços e
conforme Relatório de Diligência, salvo informações não conhecidas ou
documentos não autuados, para efeitos de habilitação somente foram
aceitos  atestados  para  os  quais  foram  apresentadas  Notas  Fiscais
emitidas de forma regular, considerando-se também, os períodos que
podem ser identificado pelas Notas Fiscais, conforme Tabela constante
desta Decisão. 

Acerca das questões relativas às Notas Fiscais Avulsas
apresentadas  em  sede  de  diligência,  tal  fato  não  foi  motivo
determinante para a inabilitação da licitante em razão de não haver
dispositivo  legal  que  autorize  a  inabilitação  de  empresas  em
licitações por este motivo, nada obstante constituir-se também em
fato a ser apurado pelo Órgão Competente, qual seja, a Secretaria
Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Porto Velho, que será
comunicada dos fatos para que verifique eventual descumprimento a
normas  tributárias,  em  especial  a  Lei  Complementar  n.  456,  de
03.05.2012, que institui a Nota Fiscal Eletrônica, regulamentada pelo
Decreto Municipal n. 12.879, de 27.12.2012. Se confirmado o fato,
será de responsabilidade daquela Secretaria adotar as providências
decorrentes. 

Por  outro  lado,  em  relação  a  eventual  aplicação  do
princípio constitucional da presunção de inocência, a nosso sentir,
não se trata apenas disso, uma vez que tal princípio é passível de
ser mitigado inclusive na esfera do processo penal, quiçá no direito
administrativo, portanto, não seria pela aplicação desse princípio
que poderia esta Pregoeira relevar o fato, mas sim pelo princípio da
razoabilidade, porquanto, de fato, o atestado afastado não é condição
sine qua non para a habilitação da licitante, caso fosse, aí sim, a
empresa estaria inabilitada para todos os efeitos, ainda que pendente
de apuração em feito próprio. 

As  circunstâncias  fáticas,  revistas  por  este  prisma,
induzem à necessidade de que seja admitido por esta Pregoeira que,
assiste  razão  à  recorrente  em  suas  alegações  no  que  pertine  a
manutenção  de  sua  qualificação  técnica,  caso  desconsiderado  o
atestado sob o qual recai a suspeita, portanto, tal atestado não
importou em vantagem à mesma no procedimento licitatório. 

A  corroborar  o  exposto  acima,  analisando  a
jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, encontrei
precedente no Voto do Relator do processo n. 1923/2017, que tratava
de  Representação  contra  suposta  irregularidade  em  procedimento
licitatório no âmbito do Governo do Estado de Rondônia, cujo excerto
transcrevemos: 
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15.  Assim,  vê-se  que,  a  despeito  de  ter  sido
acrescentada informação, sem o devido amparo fático,
esta não importou em vantagem à empresa vencedora e
nem interferiu no resultado final do competitório.

16. Malgrado, determinei o encaminhamento das peças
ao Ministério Público Estadual – órgão competente
para aferir acerca da falsidade ou não – porquanto
refoge à competência constitucional desta Corte de
Contas aferir eventual ilícito penal oriundo de tal
prática.

Ao  apreciar  a  citada  Representação,  a  1ª  Câmara  do
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia decidiu pela improcedência
da mesma, no Acórdão n. 0132/18, coadunando a unanimidade com o Voto
do Relator, cujo trecho foi transcrito acima.

É medida que se impõe então, reconhecer que  refoge às
competências  desta  Pregoeira proceder  apuração  ou  investigação  do
fato, sendo contudo, inafastável a exclusão do quantitativo informado
no atestado de capacidade técnica, como forma de evitar que em sendo
procedente a suspeita que recai sobre o documento, não tenha o mesmo
beneficiado a recorrente neste certame. 

Por  fim,  faço  constar  que  a  Administração  Municipal
possui  real  necessidade  do  fornecimento  dos  combustíveis  a  serem
supridos pelos contratos decorrentes deste Pregão, que visa suprir o
fornecimento  para  toda  a  frota  desta  Prefeitura,  incluídas  as
ambulâncias  do  SAMU,  maquinários  e  equipamentos  para  serviços  de
manutenção da malha viária urbana e linhas ruais e dos Distritos,
viaturas da equipe de fiscalização de Trânsito, entre outros veículos
empregados em serviços que não podem sofrer solução de continuidade. 

Para  reforçar  o  acima  exposto,  consigno  que  foram
carreados  aos  autos  cópia  dos  Ofícios  331/GAB/SGP,  expedido  pela
Superintendência  Municipal  de  Gestão  de  Gastos  Públicos,  recebido
nesta  SML  em  20.03.2018  e  o  Ofício  n.  1443/GAB/SEMAD,  os  quais
comunicam a situação de exaurimento do saldo de combustível do atual
contrato. 

No  tocante  ao  pedido  constante  das  contrarrazões
apresentadas pela Empresa Ticket Log, quanto a submissão do presente
recurso à Autoridade Competente, de acordo com o subitem 11.5 do
Edital, tal fato somente se faz necessário quando não há reforma da
Decisão.  Ademais,  saliento  que  a  Autoridade  Competente  será
responsável pela  Adjudicação do objeto, em vista da existência de
recurso, ocasião em que tomará ciência dos atos desta Pregoeira e
poderá  rever  a  presente  Decisão  em  grau  hierárquico,  caso  assim
entenda. 
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IV – Da Decisão

Ante  o  exposto,  face  aos  argumentos  expendidos  pela
recorrente,  analisadas  as  contrarrazões  encaminhadas,  CONHEÇO  do
RECURSO,  por  preencher  os  requisitos  de  admissibilidade  para,  no
mérito DAR-LHE PROVIMENTO, alterando assim, a Decisão de inabilitação
da Empresa MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS – Ltda., dando continuidade
ao certame, até sua regular conclusão. 

Registra-se  que  deverá  ser  objeto  de  comunicação  às
autoridades  competentes  os  fatos  suscitados  no  presente  Pregão
relativos à conduta da licitante ora habilitada para, na forma da lei
e garantida a ampla defesa e contraditório, ser apurada sua conduta.

Porto Velho, 19 de abril de 2018.

TATIANE MARIANO
Pregoeira - SML
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