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

Proc. 02.00432/2018

Fls. _____________

Visto: ___________

Processo 02.00432/2018
Pregão Eletrônico nº 035/2019/SML SRP Nº 013/2019
Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL AQUISIÇÃO  DE  CASCALHO
LATERÍTICO PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
DE  PORTO  VELHO-RO,  conforme  especificações  técnicas,  unidades  e
quantidades  definidas  nos  Anexos  I  e  II  deste  Edital, as  quais
deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da
elaboração de suas propostas.

Trata-se  de  Recurso  Administrativo  interposto  pela
Empresa CASCALHEIRA BELA VISTA EIRELI - EPP, devidamente inscrita no
CNPJ nº 15.665.620/0001-17, sediada a Estr. 13 de setembro KM 8,5
Ramal Viçosa, Porto Velho-RO CEP 76.834-899, por intermédio de seu
Sócio - Administrador, a Sr. José Celestino Afonso Pimentel, contra a
decisão da Comissão de Licitação que declarou vencedora a Empresa M L
R EDUARDO LTDA ME, CNPJ nº 05.764.204/0001-12 no Pregão Eletrônico nº
035/2019, lote único.

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

1 – DA TEMPESTIVIDADE

O  presente  Recurso  encontra  –  se  tempestivo  conforme

dispõe o edital, no item 11.2 do instrumento convocatório, 

11.2.  Declarado o vencedor, a Pregoeira 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;

(…)
11.2.2  Acolhimento do 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.

2 – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
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Mister salientar que os Recursos Administrativos devem
preencher certos requisitos, sob pena de sequer serem conhecidos pela
Administração. A análise meritória de Recursos Administrativos, quer
na  esfera  administrativa  ou  judicial,  somente  ocorreria  caso  se
constatasse  o  cumprimento  de  todos  os  requisitos  e  pressupostos
aplicáveis à espécie, eis que os mesmos decorrem de Lei e normas.

Para verificação dos requisitos de admissibilidade do
presente recurso cumpre verificar o Edital de Licitação acerca do
tema. Neste sentido, o item 11.2 e 11.3 do instrumento convocatório
trata da forma e prazo para apresentação de razões de irresignação,
conforme trechos abaixo transcritos: 

11.2.  Declarado o vencedor, a Pregoeira 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;

(…)

11.2.2  Acolhimento do 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;
[Grifamos].

In casu, a presente Razão foi enviada por e-mail no dia
30  de  abril  de  2019.  Tempestivamente,  porém  sem  legitimidade,  ou
seja, não foi anexado documentos que comprovem que o  Senhor  José
Celestino Afonso Pimentel, tenha legitimidade para representá-lo; os
quais  documentos  seriam  Registro  comercial,  no  caso  de  empresa
individual,  ou  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 o contrato consolidado.
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No  caso  vertente,  merece  destaque  o  juízo  de
admissibilidade  no  exposto  e  sacramentado  nos  Acórdãos  339/2010,
1.148/14-TCU, ambos do Plenário, onde ficam mais que cristalino os
pressupostos  para  aceitabilidade  de  recursos/impugnações  nas
recomendações:

“Orientes seus pregoeiros, ao procederem ao juízo de

admissibilidades  intenções  pelos  licitantes  nas

sessões  públicas(pregão  eletrônico  ou  presencial),

que  busquem  verificar  tão  somente  a  presença  dos

pressupostos  recursais,  ou  seja,  sucumbência,

tempestividade legitimidade, interesse e motivação,

abstendo-se  de  analisar,  de  antemão,  o  mérito  do

recurso, nos termos do art. 4º, inciso XVIII, da Lei

nº 10.520/2002, c/c art. 11, inciso XVII, do Decreto

nº  3.555/2000  (Pregão  Presencial),  e  do  art.  26,

caput,  do  Decreto  nº  5.450/2005  (Pregão

Eletrônico)”.  339/2010,  1.148/14-TCU,  ambos  do

Plenário.

 

Desta  forma,  não  preenchido  pressupostos  mínimos  de
admissibilidade, prejudicando o conhecimento e acolhimento do recurso
administrativo.

3 – DAS RAZÕES RECURSAIS E DO PEDIDO

A Recorrente volta-se contra a decisão que declarou a
Empresa M L R EDUARDO LTDA ME, vencedora do Lote 1 do Pregão em tela,
alegando em síntese que:

Após a fase de lances em encerramento randômico a
empresa M.R.L. Eduardo Ltda Me sagrou-se vencedora
da fase de lances. Logo em seguida foi solicitado
pela  Sra.  Pregoeira  via  sistema,  o  envio  da
documentação  de  habilitação  e  proposta  de  preços
readequada  ao  lance  vencedor,  na  qual  a  empresa
arrematante os enviou dentro do prazo de 02 (duas)
horas conforme previsto no edital.
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Após  solicitarmos  vistas  da  documentação  enviada,
prontamente  atendida  pela  Sra.  Pregoeira,
observamos que os Atestados de Capacidade Técnica,
enviados  pela  empresa  M.R.L.  Eduardo  Ltda  Me
encontra-se em desconformidade com o que se pede o
edital, vejamos:

No Edital:

10.4.QUALIFICAÇÃO  TÉCNICA  10.4.1.  Atestado  de
capacidade  técnica   (declaração  ou  certidão),
exclusivamente em nome do licitante, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove o desempenho da licitante em fornecimento
pertinente  e  compatível  em  características,
quantidades e prazos com o objeto deste instrumento.

Do Termo de Referência (anexo II) do edital:

6.QUALIFICAÇÃO  TÉCNICA  6.1.  Atestado(s)  de
Capacidade  Técnica   (declaração  ou  certidão),
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado,  comprovando  o  desempenho  da  empresa
LICITANTE  em  fornecimento  pertinente  e  compatível
EM  CARACTERÍSTICAS,  QUANTIDADES  E  PRAZOS  com  o
objeto  deste  termo,  conforme  art.  30,  II  da  lei
8.666/93. (Grifo nosso)

No dia 23/04/2019 a pregoeira publicou no sistema do
Licitacoes-e  relatório  de  diligência  realizada
tendo  em  vista  que  havia  algumas  dúvidas  e
incertezas alusivas a dois atestados de capacidade
técnica apresentados  nos documentos de habilitação.
Conforme  previsto  no  item  8.6.  O  Pregoeiro,  em
qualquer  fase  de  julgamento,  poderá  promover
quaisquer diligências julgadas necessárias à análise
das  propostas  e  da  documentação,  devendo  os
licitantes atender às solicitações no prazo por ele
estipulado,  contado  do  recebimento  da  convocação,
sob pena de desclassificação da oferta, bem como,
poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
Quadro de Pessoal do Município /RO ou, ainda, de
pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.

Segundo relatório da Sra. Pregoeira, foi solicitado
da empresa M.R.L. Eduardo Ltda ME notas fiscais que
comprovassem  a veracidade  dos  atestados  emitidos
pela empresa Betontech Tecnologia de Concreto Ltda e
Consorcio Aterpa M. Martins – EMSA que acreditamos
ser estes os que geraram dúvidas, haja vista que
conforme  relatado  anteriormente,  estes  foram
apresentados  em cópias  ilegíveis. Ainda  segundo a
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Sra.  Pregoeira  em  seu  relatório  da  diligência  a
empresa arrematante apresentou muitas notas emitidas
para as empresas Betontech e Consorcio Aterpa, o que
motivou a Sra. Pregoeira e tirar cópias somente das
quatro  ultimas  folhas  e  ainda  as  mesmas  sendo
conferidas online confirmando a validade das mesmas.

Diante  dos  relatos  e  documentos  apresentados
gostaríamos de destacar os seguintes pontos:

As  notas Fiscais  emitidas para  empresa Betontech
Tecnologia  de  Concreto  Ltda  nº  074  R$  3.162,50
17/10/2016; nº 075 R$ 1.087,50 08/11/2016; nº 76 R$
1.350,00 24/11/2016 e nº 77 R$ 1.050,00 14/12/2016.

1. O atestado foi emitido em 05 de junho de 2016 e
as notas fiscais que foram adicionadas ao processo
são com data posterior a emissão do atestado, ou
seja, existe uma inversão nos tramites documental,
visto que é emitido primeiro o atestado e depois
realizada a entrega;

2. O valor das notas apresentadas está em desacordo
com  o  especificado  no  edital,  pelo  valor
insignificante apresentado, pois ficam muito aquém
do  exigido.  Sendo  expressiva  a  quantidade  de
371.150,82 M³ que deverá ser fornecida a Prefeitura
e de acordo com o item 6 do Termo de referência
(anexo  II)  do  edital,  o  atestado  deve  ser
compatível EM CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS
com o objeto, sendo inclusive mencionado com letras
garrafais,  sugerindo  assim  que  estas  informações
são  realmente  necessárias  ao  documento  que  será
apresentado;

3.  Os  endereços  das  empresas  Betontech  e  S.E.
Locações são os mesmos mudando apenas a sala 02 da
empresa S.E. Locações  (informação esta ocultada  no
papel timbrado), pois se for observado o endereço
das  duas  empresas  é  o  mesmo,  esta  informação  é
obtida ao emitir o cartão de CNPJ junto a Receita
Federal;

4.  O  Sr.  Luiz  Felipe  Bastos  Avila  Engenheiro
responsável da empresa Betontech e S.E. Locações e
Terraplanagem,  que  assina  os  atestados,  gera
suspeição  pelo  fato  do  mesmo  ser  a  pessoa
responsável  pela  emissão  de   ensaios
granulométricos,  conforme  pode  ser  observado  nos
ensaios  do  nosso  material  conforme  documento  em
anexo (1).
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As  notas Fiscais  emitidas para  empresa Consorcio
Aterpa  M  Martins  -  EMSA  nº  03  R$  21.058,80
16/05/2013; nº 017 R$ 4.274,96 07/10/2013; nº 022 R$
7.245,00 02/12/2013;.

1. O atestado foi emitido em 27 de março de 2013
direcionado  ao  Pregão  nº  006/2013  7ª  Batalhão  de
Eng. De Construção  – 7º BEC e as notas fiscais que
foram  adicionadas  ao  processo  são  com  data
posterior a emissão do atestado,  ou  seja, também
existe uma inversão nos tramites documental, visto
que é emitido primeiro o atestado e depois realizada
a entrega;

2.  A  quantidade  nas  notas  fiscais  também  não
correspondem  a  quantidade  que  será  entregue  a
Prefeitura.

Por todo o exposto, requer:

a) O conhecimento do presente recurso para que, em
seu  mérito,  seja  julgado  procedente  para
desclassificar  e  inabilitar  a  Recorrida  M.L.R.
EDUARDO  LTDA  ME  para  o  Lote  01,  bem  como  para
desclassificar  a  sua  proposta  comercial  para  o
respectivo  lote,  consoante  à  fundamentação  supra,
haja  vista  que  os  atestados  apresentados  para
habilitação encontram-se em desconformidade e fora
do que se pede o edital.

b)  Acaso  Vossa  Senhoria  entenda  que  a  decisão
habilitatória  e  classificatória  não  deva  ser
reformada,  requer  sejam  os  autos  encaminhados  à
Autoridade  Competente  para apreciação do pedido de
reforma retro consignado, considerando a importância
e idoneidade da empresa a ser contratada, para enfim
não ocasionar embaraços e paralizações das obras e
atividades pública, em razão dos descumprimentos da
obrigação de fazer.

4 – CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Alega a Recorrida:

3.1 Da Capacidade Técnica da Empresa

A  empresa  CASCALHEIRA  BELA  VISTA  EIRELI  -  EPP
inconformada   com   a  acertada  decisão  desta
Ilustríssima Pregoeira, que declarou a empresa MLR
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EDUARDO LTDA ME vencedora do certame,  apresentou
suas razões  de recurso,  as quais  devem ser de
pronto indeferidas.

De  maneira  desleal,  a  empresa  recorrente  tenta
induzir  a  Ilustre  Pregoeira  ao erro,  alegando
em  suas  razões  a  suposta  incapacidade  técnica  da
empresa  MLR  EDUARDO  LTDA  ME   em  cumprir  com  as
obrigações editalícias, tendo em vista que segundo a
recorrente  os  atestados  não  foram  emitidos  nos
termos do edital.

A suposta  divergência apontada pela recorrente diz
respeito, as notas fiscais que foram  emitidas  com
data  posterior  ao  atestado   (notas  anexadas
quando   da   diligência  realizada).  Informamos
Ilustríssima  Pregoeira  que estas notas de fato
foram  emitidas  e  que  o  serviço  fora  realizado,
apesar de constar equívoco.

Por  meio  do  Relatório  de  Diligência  efetuado  por
esta   Pregoeira,  foi  confirmada  a  veracidade  das
notas fiscais.

De acordo com decisão no Acórdão do TCU 1140/2005,
os atestados não devem ter a quantidade igual ao
previsto no edital, vejamos:

“Os  atestados  devem  mostrar  que  o  licitante
executou   obras   parecidas,   e   não  iguais,  em
quantidade e prazos compatíveis com aquela que está
sendo  licitada.  Quaisquer  outras  exigências  que
limitem a competitividade são vedadas.” (g. n.)

Conforme  se  denota do  exposto  acima,  o atestado
de   capacidade   técnica   deve  comprovar  que  a
licitante forneceu objeto de natureza semelhante ao
da licitação. 

No que se refere ao Atestado de Capacidade Técnica
emitido  pela  S.  E.  Locações  e  Terraplanagem  EPP,
datado de 18/03/2019,  frisa-se que o mesmo  fora
emitido conforme as regras previstas no edital. 

Conforme previsto na Lei 8666/93  (subsidiaria à Lei
10.520/02),  esta  comissão  de  Licitação   pode
realizar   em   qualquer   fase   do   certame,   a
promoção   de   diligências,   fins  comprovar  a
veracidade das informações e/ou documentos.

Art. 43.  A  licitação  será  processada  e  julgada
com  observância  dos  seguintes procedimentos:
(...)

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

Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

VRS
7



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

Proc. 02.00432/2018

Fls. _____________

Visto: ___________

§ 3o É  facultada  à  Comissão  ou  autoridade
superior,  em  qualquer  fase  da licitação,  a
promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer
ou  a  complementar a instrução do processo, vedada
a inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar originariamente da proposta.

Insta esclarecer que a Empresa MLR EDUARDO LTDA ME,
já prestou serviços de  fato,  as  duas  empresas
(Betontech  –  Tecnologia  de  Concreto  Eireli  e
S.  E.  Locações) pertencentes  ao  senhor  Luiz
Felipe  Bastos  Avila,  conforme  demonstrado  nas
notas   fiscais  apresentadas  acima.  Fato  este,
totalmente permitido pela legislação brasileira.

Ilustríssima  Pregoeira, informamos que o atestado
de capacidade técnica emitido pelo Consórcio Aterpa
M. Martins, fora emitido em papel timbrado, datado
de 27 de março de 2013,  contendo  endereço,  CNPJ,
nome  completo  do  signatário,  assinado  pelo
Chefe  Administrativo  Eurípedes  Cairbar  Queiroz
Gimenez,  com  assinatura  reconhecida  em  cartório,
carimbo  do  CNPJ  da  empresa.  Consta  ainda,  o
comprovado desempenho desta empresa no fornecimento
pertinente e compatível com o objeto licitado.

Sendo   assim,   verifica-se   que   o   referido
atestado  encontra-se  perfeitamente condizente com
as regras editalícias, in verbis:

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1.   Atestado(s)   de   Capacidade   Técnica
(declaração  ou  certidão),  fornecido  por pessoa
jurídica   de   direito   publico   ou   privado,
comprovando  o  desempenho  da empresa  LICITANTE
em  fornecimento  pertinente  e  compatível  EM
CARACTERISTICAS,  QUANTIDADES  E  PRAZOS  com  o
objeto  deste  termo, conforme art. 30, II da lei
8.666/93.

6.2.  O(s)  atestado(s)  emitido(s)  por  pessoa
jurídica   de   direito   privado   deverão,
obrigatoriamente,  estar  em  papel  timbrado  com
identificação  e  endereço  da emitente,  o  nome
completo  do  signatário,  estando  às  informações
ali   contidas  sujeitas  a  verificação  de  sua
veracidade por parte da Administração.

No  que  se  referem  às  citadas  notas  fiscais,
cumpre  esclarecer  que  estas  não eram  requisitos
editalícios   e   que   as   notas   entregues   a
Ilustríssima  Pregoeira  são  apenas algumas dentre
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várias  outras  emitidas,  conforme  constatado  no
Relatório de Diligência (doc. Id. 03).  

5 – DA ANALISE

Conforme dispõe o art. 3º da Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993, a licitação destina se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, da seleção da proposta mais
vantajosa  para  a  Administração  e  da  promoção  do  desenvolvimento
nacional  sustentável  e  será  processada  e  julgada  em  estrita
conformidade  com  os  princípios  básicos  da  legalidade,  da
impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Quando  o  Edital  remete  suas  deliberações  às  leis
citadas,  bem  como  Lei  nº  10.520/02  regulamentadora  da  modalidade
Pregão, subsidiada pela Lei nº 8.666/93, art. 3º, assim determina:

Art.  3º  A  licitação  destina-se  a  garantir  a
observância do princípio constitucional da isonomia,
A  SELEÇÃO  DA  PROPOSTA  MAIS  VANTAJOSA  PARA  A
ADMINISTRAÇÃO e  a  promoção  do  desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da
igualdade,  da  publicidade,  da  probidade
administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe
são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de
2010). [Grifamos]

Antes de adentrar ao mérito, cumpre esclarecer que esta
Superintendência Municipal de Licitações (SML)1, possui competências
originárias relacionadas à operacionalização dos certames licitató-
rios, não detendo, portanto, competências atinentes à análise da me-
todologia e demais aspectos referentes à fase de planejamento da con-
tratação, atos estes emanados de outras pastas da Administração, as
quais presume-se, detêm o conhecimento necessário à delimitação do

1 A  Superintendência  Municipal  de  Licitações  foi  criada  pela  Lei  Complementar
Municipal n. 648/2017 e Regulamentada pela Lei Complementar n. 654/2017, que
“Dispõe sobre a regulamentação e a estrutura básica da Superintendência Municipal
de Licitações – SML e dá outras providências.
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objeto licitado.

5.1 – ANÁLISE DE MÉRITO

5.1.1. – Da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – Atestados de Capacidade Técnica
supostamente em desacordo com o Edital;

a.1 Análise da Pregoeira:

Inicialmente, cumpre esclarecer, que os licitantes bem
como a Administração Pública, estão obrigados a cumprir o Edital.
Essa  obrigatoriedade  decorre  do  Princípio  da  Vinculação  ao
instrumento convocatório previsto no artigo 41 da Lei n°8.666/93,
verbis:

Art.41.  A  Administração  não  pode  descumprir  as
normas  e  condições  do  edital,  ao  qual  se  acha
estritamente vinculada. 
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato
as que estabeleçam: 
[…]
XI – a vinculação ao edital de licitação ou ao termo
que  a  dispensou  ou  a  inexigiu,  ao  convite  e  à
proposta do licitante vencedor; 

Portanto,  as  regras  previstas  no  Edital  devem  ser
observadas  pelos  licitantes,  bem  como  pela  própria  Administração
Pública. No tocante a qualificação técnica dos licitantes, o Edital
estabelece:

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.4.1.  Atestado de capacidade técnica (declaração
ou certidão), exclusivamente em nome do licitante,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove o desempenho da licitante em
fornecimento  pertinente  e  compatível  em
características, quantidades e prazos com o objeto
deste instrumento.

10.4.1.1. O atestado emitido por pessoa jurídica de
direito privado deverá, obrigatoriamente, estar em
papel  timbrado  com  identificação  e  endereço  da
emitente, o nome completo do signatário, estando as
informações ali contidas sujeitas a verificação de
sua veracidade por parte da Administração.
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São  frequentes  as  decisões  do  Tribunal  de  Contas  da
União que prestigiam a adoção do Princípio do Formalismo Moderado e a
possibilidade  de  saneamento  de  falhas  ao  longo  do  procedimento
licitatório.

Analisemos Acórdão do TCU: 

Acórdão  2239/2018  Plenário  (Representação,  Relator
Ministra Ana Arraes)
Licitação.  Proposta.  Desclassificação.  Diligência.
Erro.
É irregular a desclassificação de proposta vantajosa
à Administração por erro de baixa materialidade que
possa ser sanado mediante diligência, por afrontar o
interesse público.  2

  O Atestado de Capacidade Técnica é  uma declaração (um
documento)  que comprova e atesta o fornecimento de materiais ou os
serviços  prestados  pela  empresa  interessada,  emitido  por  pessoa
jurídica, em papel timbrado, assinado por seu representante legal,
discriminando o teor da contratação e os dados da empresa.

O  atestado  de  capacitação  técnica  está  previsto  no
inciso II, do Art. 30 da Lei de Licitações nº 8.666/93 que dita que
ele  compõe  a  documentação  relativa  à  qualificação  técnica  de  uma
empresa:

Art.  30.  A  documentação  relativa  à  qualificação
técnica limitar-se-á a: 
II  –  comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de
atividade  pertinente  e  compatível  em
características, quantidades e prazos com o objeto
da  licitação,  e  indicação  das  instalações  e  do
aparelhamento  e  do  pessoal  técnicos  adequados  e
disponíveis  para  a  realização  do  objeto  da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros  da  equipe  técnica  que  se  responsabilizará
pelos trabalhos; 

Ele  deve  ser  pertinente  e  compatível  em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

2 https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/diligencias
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No caso em análise a Recorrida apresentou em um dos
seus Atestados de Capacidade Técnica, DATA EQUIVOCADA, de modo que a
data do atestado divergiu coma a data da execução do serviço. 

No âmbito jurídico temos a classificação dos diversos
tipos de erro. Falaremos sobre o erro material. 

O  erro  material,  chamado  erro  de  fácil  constatação,
perceptível à primeira vista, a olhos nu. Não carece de maior exame
para detectar que há um flagrante desacordo entre a vontade e o que
de fato foi expressado no documento. Não há necessidade de recorrer a
interpretação de conceito, estudo ou exame mais acurado para detectar
esse erro; ele é percebido por qualquer pessoa.

É o erro “grosseiro”, manifesto, que não deve viciar o
documento. 

O erro material exige a correção uma vez que retrata a
inexatidão  material,  ou  seja,  reflete  uma  situação  ou  algo  que
obviamente não ocorreu. 

In  casu,  visando  sanar  quaisquer  dúvidas  acerca  da
autenticidade do quanto consignado nos Atestados, com amparo legal no
Art. 433, § 3º da Lei 8.666/93, bem como conforme disposto no item
8.64 e seguintes do Edital, esta Pregoeira realizou várias Diligências
.

Dentre elas destaca-se a solicitação das notas fiscais
relativas aos serviços mencionados nos Atestados questionados, o que
foi prontamente atendido pela empresa M. L. R. EDUARDO LTDA – ME.

3     
4 8.6.  O  Pregoeiro,  em  qualquer  fase  de  julgamento,  poderá  promover
quaisquer  diligências  julgadas  necessárias  à  análise  das  propostas  e  da
documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele
estipulado,  contado  do  recebimento  da  convocação,  sob  pena  de
desclassificação da oferta, bem como, poderá solicitar parecer de técnicos
pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município /RO ou, ainda, de pessoas
físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

8.7. O Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado,  registrado  em  ata  e  acessível  a  todos,  atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
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Destaca-se que a despeito da apresentação de um número
significativo de notas fiscais, esta Pregoeira somente tirou cópias
das 04 últimas notas, que interessavam ao processo.

Consequentemente,  ressaltando  que  foram  feitas  as
devidas pesquisas referente aos Atestados apresentados pela Empresa
M. L. R. EDUARDO LTDA – ME, o Relatório de Diligência foi publicado
no  dia  23  de  abril  de  2019,  tanto  no  site  do  Licitações-e  e
igualmente no Portal da Prefeitura de Porto Velho, para apreciação de
todos os interessados.

De  igual  forma,  tendo  sido  declarado  vencedora  a
Recorrida, foi aberto prazo para manifestação de intenção de Recurso,
como assim exige o Edital em seu subitem 11.2, sendo concedido prazo
de  1(uma)  hora  a  contar  daquele  momento,  oportunidade  em  que  a
Empresa MOTA & OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, de forma
tempestiva  e  respeitando  todos  os  requisitos  de  admissibilidade,
manifestou suas intenções de recurso.

Nada  obstante  o  fato  ter  sido  objeto  de  diligência

anteriormente,  conforme  relatório  divulgado  por  esta  Pregoeira,  a

Recorrente atacou novamente a validade dos atestados de capacidade

técnica apresentados, os quais foram devidamente comprovados mediante

as Notas Fiscais apresentadas pela Recorrida, não podendo prosperar

as afirmações da Empresa MOTA & OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA –

EPP no sentido de que a  Empresa  M. L. R. EDUARDO LTDA  – ME não

comprovou sua capacidade técnica.

A  corroborar  com  o  alegado,  no  dia  08  de  maio  esta

Pregoeira  entrou  em  contato  telefônico  com  o  senhor  Luiz  Felipe

Bastos Avila, Engenheiro Civil responsável Técnico, o qual assinou

dois dos três atestados fornecidos pela Empresa M. L. R. EDUARDO LTDA

– ME, que se comprometeu em enviar documentação referente às duas

Empresas, sendo estas: BETONTECH TECNOLOGIA DE CONCRETO EIRELI e S.

E. LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA – EPP. 
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No  mesmo  dia  foram  enviados  os  seguintes  documentos:

Licença  de  Funcionamento  Anual,  Certidão  do  CREA  Pessoa  Física  e

CNPJ, que serão autuados nos autos desse processo.

Quanto à este fato, em que a Recorrente alega que o

Responsável Técnico não poderia assinar ambos os atestados, emitidos

por empresas diferentes, não há de se falar em ilegalidade, pois as

Empresas forneceram apenas os Atestados de um serviço executado.

Nenhuma das Empresas participaram do certame, ou seja,

nem a BETONTECH TECNOLOGIA DE CONCRETO EIRELI e nem a S. E. LOCAÇÕES

E  TERRAPLANAGEM  LTDA  –  EPP,  não  havendo,  portanto,  qualquer

impedimento  legal  para  que  o  aludido  responsável  técnico,  com

documentação regularizada, assinasse ambos os documentos.

As  licitações  devem  ocorrer  segundo  os  princípios  e

normas  que  procuram  preservar  a  transparência  e  o  seu  caráter

competitivo.

Finalmente,  reitere-se  que,  esta  Pregoeira  mediante

diligência, constatou a veracidade das notas fiscais, não merecendo

subsistir a alegação de que as mesmas não sejam autênticas.

No processo licitatório, os princípios da vinculação ao

instrumento convocatório e da legalidade são invocados com frequência

pelas  comissões  de  licitação  e  licitantes.  Além  destes,  há  ainda

outro princípio que aufere reconhecimento, qual seja, o do formalismo

moderado. 

Acerca da compatibilidade das exigências de habilitação

com  o  objeto  da  licitação,  notadamente  sobre  a  vedação  de  atos

característicos  como  formalismo  excessivo,  conforme  disposto  no

Acórdão no 7334/2009 – 2ª Câmara.5, em análise análoga ao presente

5 https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?
key=41434f5244414f2d434f4d504c45544f2d31333739313233&sort=RELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDA
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caso,  caberia,  no  máximo,  por  parte  da  instituição  promotora  da

licitação “promover diligência destinada a esclarecer a questão”, o

que não configuraria irregularidade, qualquer que fosse a resposta

obtida.

Resumidamente,  o  formalismo  moderado  se  relaciona  a
ponderação entre o Princípio da Eficiência e o da Segurança Jurídica,
ostentando importante função no cumprimento dos objetivos descritos
no art. 3º da lei de licitações:  BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
PARA  A  ADMINISTRAÇÃO,  GARANTIA  DA  ISONOMIA  E  PROMOÇÃO  DO
DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL.

Nesse  sentido,  orienta  o  TCU  no  acórdão  357/2015-
Plenário:

No  curso  de  procedimentos  licitatórios,  a
Administração Pública deve pautar-se pelo princípio
do formalismo moderado, que prescreve a adoção de
formas simples e suficientes para propiciar adequado
grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados, promovendo, assim, a prevalência
do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas,
ainda,  as  praxes  essenciais  à  proteção  das
prerrogativas dos administrados. 

Nota-se que sua utilização não significa desmerecimento
ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório ou negativa de
vigência do  caput do art. 41 da lei 8.666/93 que dispõe sobre a
impossibilidade de a Administração descumprir as normas e condições
do edital. Trata-se de solução a ser tomada pelo intérprete a partir
de um conflito de princípios. Vejamos:

Diante  do  caso  concreto,  e  a  fim  de  melhor
viabilizar  a  concretização  do  interesse  público,
pode o princípio da legalidade estrita ser afastado
frente  a  outros  princípios.  (Acórdão  119/2016-
Plenário) 

Como podemos observar, a finalidade de um Atestado de
Capacidade  Técnica  é  aferir  se  a  empresa  realmente  executou  ou
forneceu objeto semelhante ao que está sendo licitado. Não havendo
ilegalidade  nos  Atestados  apresentados  pela  empresa  declarada

O-COMPLETO 
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vencedora,  mesmo  tendo  erro  nas  datas  dos  atestados,  foram
comprovados através de notas ficais conferidas on-line e de tal forma
comprovada sua veracidade.

Diante  do  exposto,  infere-se  que  o  erro  material  é
completamente passível de correção, sendo superada esta dúvida com a
apresentação de documentos comprobatórios referente a realização do
serviço.

 Assim,  em  face  das  Razões  interposta  pela  Empresa
CASCALHEIRA BELA VISTA EIRELI – EPP expendidas acima, DECIDO em não
conhecer o Recurso para no mérito julgá-lo IMPROCEDENTE. 

6 – DA DECISÃO

Por todo o exposto,  DECIDO em Não conhecer o Recurso
Administrativo interposto pela Empresa CASCALHEIRA BELA VISTA EIRELI
– EPP, por inexistência dos requisitos de admissibilidade, razão pela
qual mantenho minha decisão de declarar vencedora do Lote 1 do Pregão
Eletrônico nº 035/2018 SRP n º 013/2018 a Empresa  M. L. R. EDUARDO
LTDA – ME

Porto Velho, 13 de maio de 2019.

Vânia Rodrigues de Souza

Pregoeira da SML
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Processo 02.00432/2018
Pregão Eletrônico nº 035/2019/SML SRP Nº 013/2019
Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL AQUISIÇÃO  DE  CASCALHO
LATERÍTICO PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
DE  PORTO  VELHO-RO,  conforme  especificações  técnicas,  unidades  e
quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão
ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração
de suas propostas.

De acordo com o art. 109, § 4º da Lei 8.666/93, à vista
do que consta dos autos e pelas razões de fato e fundamentos de
direitos  apresentados,  ratifico  o  julgamento  da  Pregoeira  e  NEGO
PROVIMENTO  ao  Recurso  Administrativo  apresentado  pela  Empresa
CASCALHEIRA BELA VISTA EIRELI – EPP.

 Assim,  MANTENHO  A  DECISÃO  que  declarou  vencedora  a
Empresa M. L. R. EDUARDO LTDA – ME no Pregão Eletrônico nº 035/2019
SRP nº 013/2019.

Porto Velho, 13 de maio de 2019.

PATRÍCIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações
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