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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.

Trata-se  de  Recurso  Administrativo  interposto  pela
Empresa MOTA & OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, Empresa de
Direito Privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 11.086.432/0001-83,
estabelecida na Rodovia BR 364, saída para Rio Branco – AC, sn, KM
4,5 BATE ESTACA, Bairro Eletronorte, CEP 76.808-695, Município de
Porto  Velho,  Estado  e  Rondônia, 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 E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

O  presente  Recurso  encontra  –  se  tempestivo  conforme
dispõe o Edital, no item 11.2 do instrumento convocatório. 

In casu, a presente Razão foi protocolada e enviada por
e-mail  no  dia  02.05.2019.  Tempestivamente,  sendo  comprovada  a
legitimidade, ou seja, foram anexados documentos que comprovem que o
Senhor  Hemerson Mota, RG: 5.659.354-3 SSP/PR, CPF: 327.464.312-20,
tem legitimidade para tal.

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
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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].

Nesse  viés,  depreende-se  também  do  pressuposto  da
motivação.  A motivação precisa ser explícita, clara e congruente.
Inclusive consignando os fatos na forma exigida no Edital.

Em qualquer processo, notadamente os administrativos, a
motivação deve ser sempre evidenciada, mostrando abertamente os fatos
e os fundamentos jurídicos, sob pena de nulidade. 

Desta  forma,  preenchido  pressupostos  mínimos  de
admissibilidade,  motivo pelo qual o Recurso Administrativo deve ser
CONHECIDO e JULGADO.

2 – 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:

Atestados  apresentados  divergentes  ao  exigido  no
edital,  e  a  área  de  exploração  da  jazida  tem
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manifestação  do  Ministério  Público  contraria  a
exploração, entre outras questões. 
II. 1 – Atestado de Capacidade Técnica Incompatível 
II. 2 – Áreas de exploração sem licença adequada e
Respectivo Alvará 
II. 3 – Balanço Patrimonial 2018 (falta de emissão
de  parecer  contábil/condições  financeiras
irregulares) não cumpre  requisitos  necessários  as
Ciências Contábeis.
III.1  –  Atestado(s)  de  Capacidade  Técnica
Incompatível A empresa M L R EDUARDO LTDA ME, CNPJ
nº  05.764.204/0001-12,  classificada  em  primeiro
lugar  no  certame  foi  convocada  a  apresentar
PROPOSTA e TODOS os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia
22/04/2019. 
Passado  alguns  dias,  a  Comissão  de  Licitação
realizou  DILIGÊNCIA  junto  à  empresa,  com  relação
aos  “atestados  de capacidade técnica” apresentados
na fase de habilitação aos quais citamos: 
III. 1.a – Atestado de capacidade técnica Objeto do
atestado:  Cascalho  laterítico;  Emissor:  Consórcio
Aterpa  M.  Martins  –  EMSA  CNPJ  do  Emissor:
11.794.469/0001-66;  Endereço  do  emissor:  Av.  dos
Imigrantes,  bairro  Balsa,  CEP  76.801-799  –  Porto
Velho – RO; Data da emissão: 27 de março de 2013.
Considerações  sobre  o  “atestado”  emitido  pela
empresa CONSÓRCIO ATERPA no dia 27 de março de 2013
e as notas fiscais disponibilizadas pela empresa M L
R EDUARDO LTDA ME, CNPJ 05.764.204/0001-12:
i. Consta no “atestado” que a empresa emissora foi o
Consórcio  Aterpa  M.  Martins   –  EMSA,  CNPJ  nº
11.794.469/0001-66,  localizada  na  Avenida  dos
Imigrantes, bairro Balsa, na cidade de Porto Velho –
RO.Em consulta ao SITE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
o CNPJ nº 11.794.469/0001-66 – CONSÓRCIO ATERPA M.
MARTINS – EMSA, SITUA-SE EM BELO HORIZONTE – MG. O
carimbo  de  cnpj  e  o  endereço  do  DECLARANTE  não
condiz com a realidade, conforme consulta a Receita
Federal do Brasil. 
Além  desta  “SITUAÇÃO”  e  observando  as  “NOTAS
FISCAIS”  emitidas  pela  empresa  M  L  R  EDUARDO  e
encaminhadas na DILIGÊNCIA efetuada pela Comissão de
licitação, observa-se que o “atestado” ao invés de
comprovar  capacitação  técnica, tem o objeto de
“PREVISÕES FUTURISTICAS” senão, vejamos: 
Data de emissão do atestado: 27 de março de 2013.
Nota Fiscal apresentada pela empresa: 000.000.017  –
emissão:  07  de  outubro  de  2013.  Nota  Fiscal
apresentada pela  empresa:  000.000.022  –  emissão:
02/12/2013.  Nota  Fiscal  apresentada  pela  empresa:
000.000.003 – emissão: 16 de maio de 2013.

ii. O atestado não possui reconhecimento de firma
ou sequer a copia juntada estava autenticada,  pois
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o  carimbo  próximo  a  assinatura  não  atesta
autenticidade da assinatura. 
iii. A declaração de capacidade deve ser atestada
por quem possua poderes para tal, o que não é o caso
do presente atestado, pois além de a empresa ter sua
sede em cidade distinta, o declarante deveria ser
minimamente responsável por uma filial na cidade de
Porto Velho, porém não é o que demonstra o carimbo
do CNPJ e os demais dados ali presentes.

III. 1.b – Atestado de capacidade técnica Objeto do
atestado:  Cascalho  laterítico;  Emissor:  Betontech
Tecnologia  de  Concreto  LTDA;  CNPJ  do  Emissor:
11.382.931/0001-18;  Endereço  do  emissor:  Rua  Rio
Candeias, 4171, bairro Nova Esperança, CEP 76.822-
550 – Porto Velho – RO; Data da emissão: 06 de junho
de 2016. 
i. Consta no  “atestado” que a empresa emissora foi
o  Betontech  Tecnologia  de  Concreto  LTDA,  CNPJ  nº
11.382.931/0001-18, emitido em 06 de junho de 2016.
Observando as “NOTAS FISCAIS” emitidas pela empresa
M L R EDUARDO e encaminhadas na DILIGÊNCIA efetuada
pela  Comissão  de  licitação,  observa-se  que  o
“atestado”  ao  invés  de  comprovar  capacitação
técnica,  tem o  objeto de  “PREVISÕES FUTURISTICAS”
senão, vejamos: Data de emissão do atestado: 06 de
junho  de  2016.  Nota  Fiscal  apresentada  pela
empresa:  000.000.074  –  emissão:  17  de  outubro  de
2016.  Nota  Fiscal  apresentada  pela  empresa:
000.000.075 – emissão: 08 de novembro de 2016. 
Nota Fiscal apresentada pela empresa: 000.000.076 –
emissão: 24 de novembro de 2016. 
Nota Fiscal apresentada pela empresa: 000.000.077 –
emissão: 14 de dezembro de 2016. 

O “atestado” foi emitido com  “data anterior” as
notas fiscais, fato inusitado e futurístico. 
ii.  Importantíssimo  ainda  mencionar  que  há  outro
atestado de capacidade Técnica, esse não citado na
diligencia, porém, juntado pela Concorrente no ato
do  envio  dos  documentos  de  habilitação  a  esta
comissão da empresa SE LOCAÇÕES o qual não possui
requisito  obrigatório  para  verificação  e  possível
validação, devido a falta de CNPJ, porém, o Eng LUIS
FELIPE  BASTOS  AVILA  responsável  técnico,  assinou
tanto pela empresa SE LOCAÇÕES quanto pela Empresa
BETONTEC.

Questiona a Licença(LAO) e Alvará do DNPM, alegando a
Recorrente:

i. A empresa ao encaminhar a GUIA DE UTILIZAÇÃO nº
20/2018,  tem  prazo  de  validade  17/08/2019,
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diferentemente a necessidade e objeto pleiteado pela
PREFEITURA DE PORTO VELHO – RO. 
“Para  não  inviabilizar  as  obras  de  recuperação  e
manutenção  da  malha  viária  nos  próximos  12(doze)
meses, se faz necessário adotar o procedimento de
Registro de Preços para essa aquisição, uma vez, que
tal procedimento evita o fracionamento de despesas,
sendo ainda dispensável ate na licitação do mesmo a
indicação  de  recursos  orçamentários,  bem  como,
possibilita  a  aquisição  parcelada  do  produto
conforme necessidade e disponibilidade orçamentaria
desta Prefeitura Municipal de Porto Velho.”
4. LOCAL DE APLICAÇÃO E PRAZO DE CONSUMO 
4.1. O material será aplicado em diversas ruas da
zona urbana do município de Porto Velho – RO, de
acordo com a relação de ruas apresentadas junto a
memoria de calculo (Anexo II). 
4.2. O prazo previsto de consumo será de 12 (doze)
meses. A Administração agiu de forma CORRETA, quando
condicionou no edital, que a empresa deve apresentar
ALVARÁ  DE  EXTRAÇÃO  DOS  MINERAIS,  expedido  pelo
Departamento  Nacional  de  Pesquisa  Mineral  –  DNPM
(item 10.9 do instrumento convocatório), justamente
por entender que a empresa já deve ter a Portaria de
Lavra  (Artigo  43  do  Código  de  Mineração)  o  que
garante o cumprimento FIEL do contrato pelo período
de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura
contratual.
Ademais  a  leitura  do  item  7.14.  do  Termo  de
referencia, integrante do presente  Edital é clara
ao mencionar  a obrigatoriedade  de apresentação  da
LAO por todo o tempo de contrato, dessa forma e de
maneira  consequente,  os  documentos  necessários  a
existência  da  LAO  deverão  cumprir  essa  mesma
necessidade.
“A contratada deverá apresentar Licença de Operação
– LAO, definida da jazida a ser explorada e válida
por toda vigência do contrato.” 
ii.  Além  de  todo  o  exposto  também  é  necessário
observar  que  a  LICENÇA  AMBIENTAL  DE  OPERAÇÃO  nº
133/DLA  expedida  pela  SEMA,  com  vencimento  em
28/08/2023,  está  sendo  objeto  processual  no
Ministério  Público  de  Rondônia  conforme  autos
2018001010069180.
O Procedimento em tramite no MPE visa a suspensão
de qualquer exploração mineral na área da APA do
Rio  Madeira  ou  em  seu entorno  e  a  jazida  da
empresa  M.L.R  Eduardo  ao  que  se  observa  do
procedimento  supra,  está  contida  na  APA  ou  seu
entorno. 
Conforme  se  depreendem  da  LC  140  de  2011,  não  é
permitido  ao  Município  o  Licenciamento  de
Atividades degradantes ao meio ambiente no interior,
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entorno,  ou  área  de  amortecimento  da  APA,  sem  a
anuência do Órgão Gestor da mesma. 
Os  procedimentos  necessários  ao  Licenciamento  de
empreendimentos dessa natureza e nesta localização
exigem estudos diferenciados de impacto ambiental e
respectivos monitoramentos. 
Em  despacho  datado  de  18  de  julho  de  2018,  a
Promotoria de Defesa do Meio Ambiente notificou a
empresa que demonstrasse a anuência da SEDAM devido
a área estar no entorno e tanto a SEMA, quanto a
SEDAM e o DNPM permaneceram silentes a esta anuência
a qual por si, é precedida de analises, relatórios
e  documentos  inexistentes  para  esta  empresa
até o momento. 
Observa-se que em novembro de 2018 a Promotoria de
Defesa do Meio Ambiente, oficiou a SEMA informando
que  a  empresa  não  possui  anuência/autorização  do
Órgão  Gestor  da  APA  e  que  adotasse  medidas
cabíveis e informasse ao MPE no prazo de 10 dias
Desta forma foi determinada a suspensão da licença
da  empresa  M.L.R  Eduardo  ate  que  a  mesma
providenciasse a anuência ou autorização, o que foi
de  pronto  obedecido  pela  SEMA  e  em  poucos  dias
depois,  em  desobediência  ao  referido  oficio,
Reativou  a  referida  Licença  baseando-se  em  mero
Relatório  de  Constatação,  documento  que  não
possui   o   condão  autorizatorio  para  esta
finalidade. 
Em  suma,  até  o  presente  momento  a  Promotoria  de
Proteção ao Meio Ambiente não permitiu a Reativação
da LAO o que importa mencionar que esta comissão ao
permitir  a  compra  de  material  proveniente  desta
jazida  certamente  incorrerá  também  em  normativas
ambientais e a não observação as recomendações do
MPE poderão  ensejar sanções  a esta  municipalidade
bem como aos seus servidores. 
Além das objeções aqui explanadas, cabe-nos ainda,
questionar a  legalidade da  licença outorgada  pela
SEMA, com vistas ao que dispõe o Art 9º e seguintes
da LC 140/2011. 
O  preceito  em  comento  delimitou  a  competência
licenciatória  do  ente  munícipe  ao  limite  de  sua
territorialidade,  ou  seja,  a  SEMA,  não  pode  por
hora,  promover  o  licenciamento  ora  impugnado,  em
razão de a região onde esta incerta a atividade da
empresa  M.L.R  Eduardo,  ser  uma  Área  de  Proteção
Ambiental, é a união quem define quem será o ente
Licenciante e para tanto o estado de Rondônia deverá
autorizar ou não, logo a LAO outorgada não possui
validade jurídica que imprima a necessária eficácia,
e talvez por isso o DNPM tenha expedido apenas uma
GUIA e não o Registro definitivo.
iii. Observa-se também que no processo da licença
ambiental  de  operação,  os  relatórios  de
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monitoramento  ambiental não são  assinados  pelo
responsável técnico.

iv. NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 10.6.4 do Edital

Não  foi  juntado  a  esta  certame  o  Alvará  de
Funcionamento, certificado do Corpo de Bombeiro da
jazida citada como fonte de fornecimento do objeto
pleiteado  pela  administração.  Se  não  há  alvará
expedido para esta frente de trabalho, ou sequer foi
vistoriada pelo corpo de bombeiro ou outras afins, a
mesma está irregular. 
Como  poderá  manter  vitoriosa  no  presente  certame
empresa que sequer possui alvará de Funcionamento do
Local  onde  será  explorada  a  matéria  prima  ora
Licitada? 
Cabe  ainda  destacar  que  é  necessário  realizar
DILIGÊNCIAjunto a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA,  no  sentido  de  buscar  informações  com
relação  a  área  de  exploração  (processo  DNPM  nº
886.051/2005)  não  está  incluso  no  Processo  nº
7055313-73.2016.8.22.0001   -  DESAPROPRIAÇÃO  DE
TERRAS, que consta as partes  MARIO  RIBEIRO EDUARDO
e  MARIA  LÚCIA  RAMOS  EDUARDO  e   a  SANTO  ANTÔNIO
ENERGIA. 

Em seu Recurso, a Empresa afirma a falta de emissão de
Parecer Contábil, ou seja, condições financeiras irregulares. Posto
isso, vejamos: 

III. 3 – BALANÇO PATRIMONIAL 2018 (FALTA DE EMISSÃO
DE  PARECER  CONTÁBIL  /  CONDIÇÕES  FINANCEIRAS
IRREGULARES 
Observamos que no dia 24 de abril de 2019, os autos
do processo foram encaminhados para análise técnica
contábil, mas não consta no SITE DE LICITAÇOES DA
PREFEITURA o referido parecer contábil. 

A Empresa  MOTA & OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA –
EPP finaliza gerando os seguintes pedidos: 

EX  POSITIS,  a  recorrente  requer  seja  o  presente
recurso recebido com efeito suspensivo, culminando
na  REFORMA  da  decisão  que  ACEITOU  e  HABILITOU  a
empresa  M  L  R  EDUARDO  LTDA  ME,  CNPJ  nº
05.764.204/0001-12, pelas seguintes razões:

i. Atestados  incompatíveis com  o objeto  licitado,
com  relação  as  datas  de  emissão  anteriores  as
“notas fiscais” apresentadas na DILIGÊNCIA EFETUADA
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PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, inclusive com indícios
de FALSIDADE IDEOLOGICA;
ii.  A  documentação  apresentada  pela  empresa  com
relação ao DNPM é divergente do descrito no edital e
não  abrange  ao  prazo  citado  da  contratação,  com
prazo de validade até agosto/2019;
iii.  A  documentação  apresentada  pela  empresa  com
relação ao DNPM encontra-se divergente ao requerido
no instrumento convocatório, ALVARÁ DE EXTRAÇÃO DOS
MINERAIS,  expedido  pelo Departamento Nacional de
Pesquisa Mineral – DNPM (item 10.9 do instrumento
convocatório) em observância a obrigação contratual:
“Para  não  inviabilizar  as  obras  de  recuperação  e
manutenção  da  malha  viária  nos  próximos  12(doze)
meses, se faz necessário adotar o procedimento de
Registro de Preços para essa aquisição, uma vez, que
tal procedimento evita o fracionamento de despesas,
sendo ainda dispensável ate na licitação do mesmo a
indicação  de  recursos  orçamentários,  bem  como,
possibilita  a  aquisição  parcelada  do  produto
conforme necessidade e disponibilidade orçamentaria
desta Prefeitura Municipal de Porto Velho.”

4. LOCAL DE APLICAÇÃO E PRAZO DE CONSUMO 
4.1. O material será aplicado em diversas ruas da
zona urbana do município de Porto Velho – RO, de
acordo com a relação de ruas apresentadas junto a
memoria de calculo (Anexo II). 
4.2. O prazo previsto de consumo será de 12 (doze)
meses. 
iv.  A  documentação  apresentada  pela  empresa  com
relação à LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO nº 133/DLA
expedida  pela  SEMA,  com  vencimento  em  28/08/2023
carece de permissivo pelo Orgão Gestor da APA e por
esse motivo está  sendo objeto  de procedimento no
Ministério  Público  de  Rondônia  conforme  autos
2018001010069180. 
v. Local de Exploração ou frente de trabalho sem
alvará de funcionamento e certificado do corpo de
bombeiros.

Requeremos  ainda,  que  seja  realizada  EMISSÃO  DE
PARECER  CONTÁBIL  COM  RELAÇÃO  AO  BALANÇO  2018
apresentado pela empresa M L R EDUARDO LTDA ME, CNPJ
nº 05.764.204/0001-12.
E,  subsidiariamente,  realizar  DILIGÊNCIA  junto  ao
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DE  RONDÔNIA,  no
sentido de buscar informações com relação à área de
exploração (processo DNPM nº 886.051/2005) não está
incluso no Processo nº 7055313-73.2016.8.22.0001 -
DESAPROPRIAÇÃO  DE  TERRAS,  que  consta  as  partes
MARIO RIBEIRO EDUARDO e MARIA LÚCIA RAMOS EDUARDO e
a  SANTO  ANTÔNIO  ENERGIA  e  ao MINISTÉRIO PÚBLICO
DO  ESTADO  DE  RONDÔNIA  com  relação  a  LICENÇA
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AMBIENTAL DE OPERAÇÃO nº 133/DLA expedida pela SEMA,
com  vencimento  em  28/08/2023,  conforme  autos
2018001010069180. 

3 – CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Em suas contrarrazões a Empresa Recorrida alega:

1.2 Da Preclusão

Primeiramente,  consta   no  Sistema   licitacoes-e,
site onde está sendo realizado o procedimento  desta
licitação  do  pregão  eletrônico  nº  035/2019  -
Registro  de  Preços  nº 013/2019/SML/PVH  que a
Empresa HEMERSON MOTO  –  EPP, no dia 26/04/2019  às
10:37,  manifestou  sua  intenção  de  recurso
fundamentada na seguinte motivação, nestes termos
 
“Motivo   de   Intenção:   Senhora   Pregoeira,
intencionamos  recurso  em  relação  aos atestados
apresentados, divergentes ao exigido no edital, e a
área de exploração da jazida tem manifestação do mpf
contrária a exploração, entre outras questões que
serão exploradas no recurso”.

Entretanto, no dia  02  de  maio fora apresentado um
recurso pela  Empresa  MOTA & OLIVEIRA COMERCIO E
SERVICOS LTDA EPP,  não participante do certame,
tendo em vista que no Contrato Social juntado ao
recurso não consta nenhuma modificação que conste o
nome  desta  empresa,  consta  apenas,  que  a
Empresa  Hemerson  Moto  EPP  (participante  do
certame) passará para a denominação social de Mota &
Somenzari Comércio e Serviços Ltda -EPP.

3.1 Da Capacidade Técnica da Empresa

A  empresa  MOTA  &  OLIVEIRA  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS
LTDA  –  EPP inconformada  com a acertada  decisão
desta  Ilustríssim a  Pregoeira,  que  declarou a
empresa  MLR   EDUARDO   LTDA   ME   vencedora   do
certame,  apresentou  suas  razões  de  recurso,
que preliminarmente,  não  devem  ser  reconhecidas,
e  caso  isso  ocorra,  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
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obrigações editalícias, tendo em vista que segundo a
recorrente  os  atestados  não  foram  emitidos  nos
termos do edital.

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.

Com  relação  à  suposta  divergência  de  endereço
da  empresa  emissora  do atestado,  constante  no
site  da  Receita  Federal  e  o  que  consta  no
atestado  de  capacidade técnica, cumpre informar
que a Empresa emissora do atestado possui  Inscrição
Estadual no Estado de Rondônia sob o número 3049639,
e em consulta ao site da SEFIN RO (doc. Id.  01), 
verifica-se   que   consta   o   mesmo   endereço
declarado  no  referido  atestado,  o  que  é
perfeitamente aceito pela legislação brasileira.
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
várias  outras  emitidas,  conforme  constatado  no
Relatório de Diligência (doc. Id. 02). 
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3.1.2 - Atestado de Capacidade Técnica – Emitido
pela Betontech Tecnologia de Concreto LTDA – CNPJ -
11.382.931/0001-18

A suposta  divergência apontada pela recorrente diz
respeito, as notas fiscais que foram  emitidas  com
data   posterior  ao   atestado.   Informamos
Ilustríssima  pregoeira  que  estas notas  de  fato
foram   emitidas   e   que   o   serviço   fora
realizado,   apesar   de   constar   apenas   um
equívoco.

3.1.3  Atestado  de  Capacidade  Técnica  –  Emitido
pela  S.  E.  Locações  e Terraplanagem EPP – CNPJ
16.515.339/0001-60

O Atestado de Capacidade Técnica emitido pela S. E.
Locações  e  Terraplanagem  EPP,   datado   de
18/03/2019,  fora  emitido conforme  as  regras
previstas  no  edital.  No  que  se refere  à
ausência  do  CNPJ,  resta  evidente  que  é  um
elemento  dispensável,  incapaz  de invalidar  o
atestado,  tendo  em  vista  que  o  serviço  pode
ser   comprovado   através   das   nota  s  fiscais
emitidas  pela  empresa,  nas  quais  constam  o
CNPJ.  Exigir  o  CNPJ  no  atestado  de capacidade
técnica  trata-se  apenas,  de  um  excesso  de
formalismo.

Salienta-se  que  conforme  consta  no  item  6.2   do
edital do referido Pregão  não é obrigatório conter
no  atestado  de  capacidade  técnica,   o  CNPJ  da
empresa,  exige-se  apenas  a  identificação  e  o
endereço da emitente, vejamos:

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

Conforme previsto na Lei 8666/93, 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:
(...)
§ 3o É  facultada  à  Comissão  ou  autoridade
superior,  em  qualquer  fase  da licitação,  a
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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  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.
Desta  forma,  nossos  atestados  estão  atendendo
integralmente   ao   exigido   no  Instrumento
Convocatório,  tendo  a  nobre  Pregoeira  agido  de
maneira correta ao aceita-los.

Conforme   o   exposto,   percebemos   que   os
argumentos  da  empresa  recorrente  é meramente
falacioso, bem como excesso de formalismo,  e  não
deve  prosperar,  pois  nossos  Atestados   de
Capacidade   técnica   cumprem   rigorosamente   o
disposto  no  Edital,  devendo  a Douta Pregoeira
manter sua decisão.

Além disso, percebe-se, atualmente, uma tendência em
tornar  a  licitação  menos  formalista,  buscando-se
mais a consecução da finalidade do certame do que o
cumprimento de exigências  meramente  formais.  Essa
concepção   restou   cristalizada   no   Decreto
Federal  5.450/05,  que  regulamenta  a  modalidade
pregão em sua forma eletrônica na órbita federal,  e
em seu art. 25, § 4º, dispõe:

“para fins de habilitação, a verificação pelo órgão
promotor do certame nos sítios oficiais  de  órgãos
e  entidades  emissores  de  certidões  constitui
meio  legal  de prova”. [Grifamos]

3.2  -  Áreas  de  exploração  (processo  DNPM  nº
886.051/2005)

3.2.1 – Guia de Utilização DNPM

Primeiramente,  cumpre  informar  que  o  edital  em
epígrafe condicionou a entrega da Guia de Utilização
somente como documento necessário para a CONTRATADA.

10.9.   A  Contratada  devera  apresentar  Alvara  de
Extração  dos Minerais, expedido pelo Departamento
Nacional de Pesquisa Mineral – DNPM.

Sendo  assim,  resta  evidente  que  este  documento
não  deve  ser  analisado neste momento, tendo em
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vista que o mesmo, não é um documento necessário
para a fase de habilitação. É  inequívoco que o
recorrente busca apenas protelar o certame, alegando
fatos infundados e desarrazoados.

Esta  empresa  entregou  a  Guia  de  Utilização   nº
20/2018,  emitida  pelo  DNPM,   em  16/08/2018,
perfeitamente válida. No tocante ao prazo, consta
que a Guia possui validade até o dia 16/08/2019,
salienta-se que conforme previsão legal as Guias de
Utilização  não  podem  ser  emitidas  sem  prazo  de
validade, sendo assim, cabe ao requerente fazer nova
solicitação  de  Guia,  conforme  previsto  na
Consolidação Normativa do DNPM (Anexo da Portaria nº
155 de 12 de maio de 2016).

Nos termos do artigo 7.14 do edital a Licença de
Operação deve ser apresentada somente pela empresa
CONTRATADA, sendo assim, impossível a análise neste
momento da licitação. 

7.14.  A  contratada  devera  apresentar  Licenca
de  Operacao  –  LAO,  definida  da jazida a ser
explorada e valida por toda  vigencia do contrato.

Em  que  pese  o  referido  documento  não  ser  um
requisito  obrigatório  para  fase  de  habilitação,
cumpre esclarecer os questionamentos apresentados.

Com  relação  à  LAO,  a  Empresa  MLR  EDUARDO
LTDA  ME,  possui  a  referida licença com prazo de
validade até 28/08/2023, atendendo assim, todas as
exigências previstas na Legislação Ambiental.

No  tocante  ao  Procedimento  2018001010068180,
aberto  no  MPE,  trata-se  de uma denúncia  (doc.
Id. 07)  feita pela Empresa Jalapão  Comércio de
Cascalho  Ltda,   na   qual  relata   que   empresa
recorrida   encontrava-se   lavrando   ilegalmente
laterita   (cascalho),   em  descumprimento   à
recomendação  expressa  pelo  MPF  e  MPE,  no
sentido   de   não   expedir  qualquer  licença  de
empreendimentos minerais no entorno da APA do Rio
Madeira.
Com relação à  Recomendação expressa pelo MPF e MPE,
citada  na  denúncia,  o  DNPM   encaminhou   ofício
495/2018   ao   MPF,   solicitando   manifestação
daquela  Procuradoria quanto ao Parecer nº 495/2015
FM  PF-DNPM-DF  PGF  AGU,  o  qual  concluiu  por  não
acatar as recomendações.  Em  resposta  à  consulta
do  DNPM  ao  MPF,  a  Procuradora  Gisele  Dias  de
Oliveira Bleggi Cunha, despachou (doc. Id. 08) (…)
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No mesmo sentido a Promotora do MPE,  Dra.  Aidee
Maria Moser Torquato Luiz, despachou  (doc.  Id.
09)  informando  que  “de  acordo  com  as  cartas
-imagem  referentes  à localização do empreendimento
denunciado,  verifica-se  que  está  há  3,5  km  dos
limites  da  Área  de   Proteção   Ambiental   Rio
Madeira”.  Solicitou  ainda,  a  notificação  da
SEDAM  para  que apresenta-se anuência com relação
ao empreendimento.

Em resposta ao despacho da Promotora do MPE, a SEDAM
emitiu o Relatório de Constatação  (doc. Id. 10)
esclarecendo que a área de extração encontra-se fora
da área da APA Rio Madeira.

Diante dos alhures expostos, resta evidente que a
cascalheira  da  Empresa  MLR  EDUARDO  LTDA  ME,
encontra-se fora da área da APA Rio Madeira, e por
este  motivo,  foram  expedidas   a   Licença   de
Operação  e  a  Guia  de  Utilização  do  DNPM,  as
quais   podem   ser  verificadas  a  veracidade  em
simples consulta aos órgãos emissores.

Ressalta-se  que  esta  Empresa  possui  o  alvará
de   funcionamento   nº   1291/2019(doc.  Id.  11),
perfeitamente válido.

5.  Processo  nº  7055313-73.2016.8.22.0001  –
Desapropriação de Terras

Em   simples   consulta   ao   Sistema   PJE-RO,
verifica-se  que  o  Processo  de Desapropriação
citado,   não   tem   nenhuma   relação   com   o
Processo  do  DNPM  886051/2005, considerando-se
que  a  área  de  terras  mencionada  na  ação  de
desapropriação  encontra-se localizada  dentro  da
área  de  terras  necessárias  para  a  formação  da
Reserva   Legal   dos  reassentamentos  Morrinhos  e
Riacho Azul  (doc. Id. 12), local este,  distante
cerca de  60  km do Processo do DNPM desta Empresa.

Entremos na Analise do Recurso.

4 – DA ANÁLISE

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
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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
objeto licitado.

4.1 – ANÁLISE DE MÉRITO

4.1.1 – RESUMO DO RECURSO ADMINISTRATIVO

a – Dos Atestados supostamente incompatíveis com o objeto licitado em
razão da data de emissão ser anterior a data consignada nas notas
fiscais conforme DILIGÊNCIA EFETUADA PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO;

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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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.

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)
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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.

No caso em análise a Recorrida apresentou em um dos
seus Atestados de Capacidade Técnica a DATA EQUIVOCADA de sua emissão
a qual divergiu da data de 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

2 https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/diligencias
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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.

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,

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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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. 

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
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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

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.

5 https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?
key=41434f5244414f2d434f4d504c45544f2d31333739313233&sort=RELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDA
O-COMPLETO 
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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
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.

b – Da documentação apresentada pela Empresa com relação ao DNPM ser
supostamente divergente do descrito no edital não abrangendo o prazo
citado  da  contratação,  com  prazo  de  validade  até  agosto/2019.  Da
LICENÇA  AMBIENTAL  DE  OPERAÇÃO nº  133/DLA  expedida  pela  SEMA,  com
vencimento em 28/08/2023 carecendo de permissivo pelo Órgão Gestor da
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APA e por esse motivo está sendo objeto de procedimento no Ministério
Público de Rondônia conforme autos 2018001010069180;

b.1 Análise da Pregoeira:

Precipuamente, vale ressaltar o que diz o Edital, ou
seja, o Termo de Referência alusivo a esse certame. Desta forma,
vejamos: 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.9.  A  Contratada  deverá  apresentar  Alvará  de
Extração  dos  Minerais,  expedido  pelo  Departamento
Nacional de Pesquisa Mineral – DNPM.
7.14.  A  contratada  deverá  apresentar  Licença  de
Operação – LAO, definida da jazida a ser explorada e
válida por toda vigência do contrato.

A administração visando realizar a contratação de uma
empresa  que  cumpra  com  suas  obrigações  contratuais  e  demonstre  a
qualidade dos produtos ofertados, visando maior competitividade entre
os  participantes  do  certame  e,  nos  limites  estabelecidos  pela
legislação, solicita a Guia de Utilização do DNPM, Licença Ambiental
de Operação – LAO, dentre outros documentos em fase de contratação,
ou seja, tais requisitos não são objetos de habilitação ou tal pouco
podem ser exigido nesta fase do processo.

No dia 07 de abril de 2019, mediante contato telefônico
com o DNPM, falamos primeiramente com a senhora Crislane ocupante do
cargo  de  secretária,  explicando-lhe  o  motivo  da  ligação,  a  qual
encaminhou a ligação ao senhor Joaquim. Dessa forma, ponderou que
seria melhor esta Administração comparecer pessoalmente àquele órgão
a  fim  de  demonstrar  de  forma  mais  clara  os  procedimentos  e
tramitações relativos ao presente caso.

No dia seguinte, 08 de maio de 2019 pela manhã, fomos
ao DNPM e encontramos com o senhor Joaquim Ribeiro Neto, ocupante do
cargo  de  Gerente  Regional  da  Agência  Nacional  de  Mineração/RO-
AC(antigo  DNPM).  Nos  foi  relatado  passo  a  passo  de  como  é
desenvolvido  o  trabalho  daquele  órgão;  oportunidade  em  que  o  Sr.
Joaquim afirmou que não é possível fornecer uma Guia de Utilização
para uma Empresa irregular e que o termo Alvará não dá direito para
extração.
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Em outras palavras e resumidamente, o primeiro passo é
protocolar um requerimento, sendo necessário publicação; em seguida
temos  o  Alvará  de  pesquisa,  igualmente  publicado  e  só  depois  de
concluídas algumas exigências que de fato são necessárias, é que se
emite autorização a Guia de Utilização.

Portanto,  nada  obstante  o  instrumento  convocatório
tratar de Alvará de Extração, verifica-se que o documento hábil para
autorizar alguma empresa a extração mineral é a Guia de Utilização, o
que foi devidamente apresentada pela empresa declarada Vencedora.

No que se refere a guia de Utilização do DNPM, Licença
Ambiental de Operação – LAO exigida no TR, seus prazos de validade e
emissão de licenças são definidos pelos seus respectivos órgãos os
quais estabelecem regras, condições, restrições e medidas de controle
ambiental a serem seguidas pelas Empresas que a ela se submetem os
quais  encontram-se  válidos  conforme  documentação  apresentada  pelo
DNPM referente à Recorrida.

c – Da afirmação da não juntada aos autos o Alvará de Funcionamento,
certificado  do  Corpo  de  Bombeiro  da  jazida  citada  como  fonte  de
fornecimento do objeto pleiteado pela administração.

c.1 Análise da Pregoeira:

Considerando o envio de toda a documentação da Empresa
arrematante pertinente e exigida em Edital, no dia 22 de abril de
2019, exatamente às 13:00hrs, para a Empresa MOTA & OLIVEIRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA – EPP, frisamos que, não há qualquer exigência de
documentação  referente  à  Certificado  do  Corpo  de  Bombeiros  no
instrumento  convocatório,  especificamente  para  sua  habilitação.
Portanto  conforme  dito  alhures,  toda  a  documentação  exigida,  foi
devidamente apresentada.

Ressalto que da mesma forma foi enviado para as demais
Empresas que igualmente a Recorrente, solicitaram a documentação da
empresa arrematante. Cabe salientar, que toda documentação que lhes
foi enviada é a mesma que encontra-se autuado dentro do processo,
sendo  conferida  detalhadamente  de  acordo  com  as  exigências
editalícias.

d – Da Emissão de Parecer Contábil com relação ao Balanço apresentado
pela Empresa M L R EDUARDO LTDA ME;
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d.1 Análise da Pregoeira:

Primordialmente, enfatizo que o Princípio da Publicidade
possui  status  constitucional.  É  elencado  como  um  dos  princípios
norteadores de toda a atividade administrativa (Constituição Federal,
art. 37, caput). 

Nesta senda, foi emitido o Parecer Contábil nº 050/2019,
constante  às  fls.  407/407-v  dos  autos  em  razão  dos  documentos
contábeis apresentados pela empresa Recorrida, sendo improcedente a
presente alegação.

5 – Demais aspectos Diligenciados pela PREGOEIRA

No que diz respeito ao entorno da APA Rio Madeira, não
há ilegalidade por parte da Empresa M. L. R. EDUARDO LTDA – ME, pois
como podemos observar nos documentos anexados e através de diligência
feita  por  esta  Pregoeira,  o  que  se  constatou  foi  exatamente  o
contrário, ou seja, que a Recorrida não infringe qualquer legislação
ambiental  ou  operacional,  exercendo  suas  atividades  com  todas  as
documentações pertinentes e válidas.

De igual sorte, podemos mencionar a  Licença Ambiental
de Operação – LAO; a qual não pode ser emitida sem o devido processo
legal, e a Recorrida a apresentou e valida. 

No que tange ao Processo de Desapropriação de Terras,
como poderá ser consultado por todos, trata-se de local diferente ao
qual  é  objeto  deste  certame,  conforme  se  depreende  nos  anexos
enviados pela Recorrida, não havendo qualquer pendência da mesma.

   Assim, em face das Razões interposta pela Empresa MOTA
& OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP expendidas acima, DECIDO em
conhecer o Recurso para no mérito julgá-lo IMPROCEDENTE. 

6 – DA DECISÃO

Por todo o exposto sem nada mais a evocar, conheço do
Recurso interposto pela Empresa MOTA & OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA  –  EPP,  cujos  argumentos  não  suscitam  viabilidade  de
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reconsideração desta Pregoeira, razão pela qual MANTENHO a decisão
que declarou vencedora a Empresa M. L. R. EDUARDO LTDA – ME.

Assim, encaminho os autos à autoridade superior para
sua análise,  consideração  e decisão do  Recurso  Administrativo  em
pauta.

Porto Velho, 13 de maio de 2019.

Vânia Rodrigues de Souza

Pregoeira da SML
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    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.

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 MOTA &
OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – 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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