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FLECHA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - EPP, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ: 07.476.684/0001-41, com sede na 

Av. Rio Madeira, nº 4757, Bairro Industrial, CEP 76.821-299, e-mail: 

administrativo@flechatur.com.br, telefone: (69) 3222-1332, na cidade de Porto 

Velho/RO, representada por ESBER E SERRATE ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(mandato anexo), sociedade inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 

de Rondônia, sob o nº 048/12, com escritório localizado a Rua Rui Barbosa, nº 

1019, B. Arigolândia, Cep.76.801-196, e-mails: renato@eshr.adv.br e 

vanessa@eshr.adv.br, telefone(s): (69) 3301-6650, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, apresentar: 

MANIFESTAÇÃO QUANTO ÀS ILEGALIDADES E LACUNAS QUE VICIAM O 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE 

LICITAÇÃO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL 

o fazendo pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos: 

I - DA AUSÊNCIA NA PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA PELO MUNICÍPIO 

DE ITENS ESSENCIAIS E OBRIGATÓRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

– MESMOS EQUÍVOCOS COMETIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR QUE 

CULMINOU NA OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL DEMONIMANDA 

“CIRANDA” 

Após análise minuciosa das planilhas de custos elaborada pela 

Municipalidade acostada nos autos, vislumbra-se uma série de equívocos e 
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ausência de custos essenciais para a prestação dos serviços. 

Chama-se a atenção para este tópico, considerando a última 

Operação deflagrada pela Polícia Federal denominada “Ciranda”, que investigava 

um eventual dano ao erário na prestação de serviços de transporte fluvial. 

Ocorre que não houve nenhum superfaturamento comprovado, 

motivo pelo qual houve a liberação por parte do Juízo Federal, para remuneração 

do valor contratado e anteriormente bloqueado.  

Todo o transtorno gerado, detectado durante a fiscalização 

da Controladoria Geral da União – CGU, o que culminou em posterior 

operação da PF com efetivação de diversas prisões preventivas, inclusive 

do Secretário de Educação à época, se deu em razão de equívocos na 

formatação da planilha de custos elaborada pela própria administração, 

que antecedia o processo licitatório. 

Em resumo, a Administração mensurou um quantitativo de 

combustível além do necessário na sua própria planilha de custos, porém, deixou 

de computar custos essenciais da prestação dos serviços como a balsa licenciada e 

toda a tripulação envolvida na distribuição do combustível e de funcionários que 

auxiliam durante todo o percurso aquático, nos reparos e manutenções nos 

equipamentos quando necessário. 

Portanto, caso a planilha da SEMED tivesse computado 

corretamente todos os custos envolvidos na prestação dos serviços, e ainda sim 

houvesse acréscimo de valor por excesso de combustível, comprovar-se-ia dano ao 

erário. Entretanto, o problema gerado foi tão somente a empresa FLECHA para fins 

licitatórios, ter seguido fielmente a planilha elaborada pela administração, o que 

trouxe falhas e prejuízos irreparáveis, considerando que o preço era exequível, 

porém, a distribuição desses custos não foi realizada de maneira correta, o que 

trouxe dúvidas e medidas acautelatórias por parte do Poder Judiciário. 

Diante disso, em hipótese alguma a empresa FLECHA pretende 

contratar com o Poder Público, ciente inicialmente de que a formatação dos custos 

elaborado pelo município contém as mesmas falhas anteriormente apresentadas 

pela gestão municipal. 

Assim, clama-se por sensibilidade aos servidores municipais - que 

podem ser responsabilizados por reiterados equívocos - que analisem, juntamente 

com equipe técnica capacitada, inclusive, que realizem vistorias nos percursos da 

prestação dos serviços ou busquem relatórios e gestores do contrato, caso 

necessário, para confirmar a existência de custos não computados. A punição e 

responsabilização alcança as empresas e os gestores, que atuem de forma omissa 

ou desidiosa. 

Pelas linhas alinhavadas pleiteando cautela por parte da 

Administração Municipal, reitera-se a IMPRESCINDIBILIDADE de computar na 

planilha de custos, todos os custos essencialmente necessários para a prestação de 

serviços, como a BALSA LICENCIADA E TODA A TRIPULAÇÃO ENVOLVIDA PARA 
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DISRIBUIÇÃO DA TRIPULAÇÃO E REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E 

CORRETIVAS, mão de obra essencial, bem como retifique outros itens computados 

e equivocados. 

De forma individualizada, será demonstrado os equívocos e 

lacunas de custos apontados ou inexistentes na planilha de custos elaborada pela 

Administração Municipal. Vejamos: 

1.      Insumos Diversos 

 

1.1 Depreciação 

A depreciação é a perda do valor de um Ativo 

(máquinas/veículos/equipamentos/prédio) pelo seu tempo de uso. Isso significa 

que: se você comprar uma máquina, ao longo do tempo é normal que ela se 

desvalorize e com isso, perde o valor.  

Pelas normas contábeis, calcular a depreciação de uma máquina 

deve obedecer o que é determinado pela Secretaria da Receita Federal, no artigo 

305 do RIR/99, que estipula o prazo de 10 anos para depreciação de máquinas e 

equipamentos, 5 anos para veículos, 10 anos para móveis e utensílios e 25 anos 

para os imóveis, conforme tabela mais abaixo. 

A depreciação da máquina e equipamentos é calculada de 

acordo com o tempo de vida útil dela. Os aspectos a serem considerados no cálculo 

da depreciação são: 

Vida útil. 

Método de depreciação. 

Base de cálculo da depreciação. 

Segundo a engenharia de Custos e a teoria da contabilidade, existem dois 

tipos básicos de métodos de depreciação: a depreciação linear e a 

acelerada. A diferença entre uma e outra é a agilidade com que são feitas ao 

longo dos anos. 

O custo da Manifestante apresentado com depreciação dos 

equipamentos foi calculado com base na Depreciação Linear, sugerida pela 

Receita Federal e mais condizente com a natureza dos serviços prestados, conforme 

a tabela abaixo: 

2. Tabela de Depreciação Linear 

Descrição Taxa Anual Anos de Vida ùtil 

Máquinas e Equipamentos 10% 10 

Instalações 10% 10 

Móveis e Utensílios 10% 10 

Veículos 20% 5 
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Diante do exposto, pela ausência de clareza da forma utilizada 

pelo Município, indaga-se qual a metodologia de cálculo apresentado para a 

depreciação dos equipamentos. 

Ainda no módulo 5, na parte de Insumos Diversos, a 

administração não computou nenhum gasto com manutenção de 

equipamentos. Nota-se que o valor apresentado de R$ 144,90 refere-se ao 

cálculo do óleo dois tempos e não a manutenção que apresenta uma 

alíquota zerada. Como pode a administração não computar os gastos com 

manutenção de equipamentos, essencial para execução do objeto? 

Frisa-se, que a operação da PF indicou como excesso os 

itens de combustível e óleo 2 tempos na planilha elaborada pela 

Administração e replicada pela empresa, sendo que nesta mesma planilha 

não continham os custos compensatórios que demonstravam a ausência de 

qualquer superfaturamento. 

Destarte, como dito, no mesmo módulo da planilha de custos, não 

fora detectado nenhum custo com a logística de abastecimento das embarcações.  

Pergunta-se como a administração entende que se dará a 

distribuição do combustível para os pilotos, considerando que no transcorrer do Rio 

Madeira, não existem pontos de abastecimento, fazendo-se necessário o uso de 

uma balsa, pois é proibido o transporte de combustível em lanchas e barcos de 

recreio.  

Ainda com relação à essa despesa com abastecimento e logística, 

vale a pena ressaltar que o abastecimento é essencial para a execução do objeto, 

devendo estar computado na planilha de custos todas as despesas com 

manutenção de balsa, combustível para deslocamento, mão de obra e etc. 

No item de insumos diversos, importante que se esclareça onde 

estão sendo calculados os custos com os itens abaixo: 

a) Colete salva-vidas; 

b) Equipamento reserva (voadeira); 

c) Capa de chuva; 

d) Tanques/Corotes de abastecimento; 

e) Mecânicos; 

f) Ferramental. 

Ressalta-se que quanto menos embarcações constantes no lote, 

mais oneroso fica o rateio dos custos com logística de abastecimento e manutenção 

de equipamentos. Desta forma, incorrerão duplicidade ou mais deste custo, pois 

para cada lote deverá estar incluso o custo de logística de abastecimento e 

manutenção, considerando a possibilidade de várias empresas executarem o 
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mesmo serviço, porém, com o comprometimento da economia de escala, o que 

será demonstrado em outro tópico. 

2. Mão de Obra 

O valor da remuneração encontra-se defasado e a administração 

não informa a sua Data Base, tão pouco de qual Sindicato foi extraída a 

informação; O valor da periculosidade calculado sobre o salário base está incorreta, 

pois 20% de R$ 1.345,32 não é R$ 231,81 e sim R$ 269,06. 

3. Encargos Sociais e Trabalhistas 

O valor de férias com 1/3 proporcional apresentado na planilha da 

administração não correspondem ao valor real, pois férias é o cálculo mensal de 

1/12 avos do salário base + periculosidade + 1/3 proporcional. Todavia o Salário 

Base sugerido pela administração é de R$ 1.345,32/12 + a periculosidade de 20% 

= R$ 1.614,38, Logo as férias + 1/3 correspondem a R$ 134,53 + R$ 44,84 = R$ 

179,37; 

Na parte de Encargos Sociais e Trabalhistas a planilha quanto às 

provisões como acidente de trabalho, faltas legais, licença maternidade/paternidade 

e auxilio doença, os mesmos deverão ser computados com o salário base + 

adicional de periculosidade; 

Ainda na parte dos Encargos Sociais e Trabalhistas, a 

administração não computou de forma correta também as provisões para rescisões, 

aviso prévio e multa rescisória, pois o cálculo foi elaborado somente pelo valor do 

salário base. 

4. Benefícios Mensais 

Nos Benefícios Mensais e diários a administração equivoca-se na 

letra “F” quando coloca em seu texto “Plano de Saúde (exame admissional 

demissional)”, pois são despesas diferentes. O plano de saúde é uma despesa 

mensal opcional à contratante, porém as despesas com exames admissional, 

demissional e periódicos são obrigatórios e devem estar apontados nos programas 

de segurança do trabalho; 

Ainda nos benefícios mensais, nota-se que não foi previsto 

nenhum valor de auxilio transporte para o deslocamento dos funcionários no 

período de pagamento, pois no Baixo Madeira não existe bancos para saque de 

dinheiro. 

5. BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) 

Nota-se que a administração não soube calcular o BDI, pois para 

este cálculo deve-se ressaltar que o valor é por fora, logo o valor correto é de 

30,30%, conforme demonstramos abaixo: 

A metodologia de cálculo da taxa de BDI que incidirá sobre os 

custos diretos dos serviços para a obtenção do preço final é tratada a seguir.  
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BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS 

CD = Custo Direto - todo gasto envolvido na execução do serviço, 

perfeitamente caracterizado, identificado e quantificado de forma a poder ser 

diretamente apropriado como custo de fase específica do serviço. Ex.: mão de obra 

operacional, materiais e equipamentos, transportes e demais insumos utilizados, 

especificamente nos serviços. 

BDI = Benefício e Despesas Indiretas, corresponde a uma taxa que 

incide sobre os custos diretos dos serviços, resultando no preço final.   

Componentes do BDI 

Custos e Despesas indiretas  

Os Custos Indiretos são todos os gastos envolvidos diretamente na 

execução dos serviços, que podem ser caracterizados e quantificados, mas não são 

passíveis de serem apropriados a uma fase específica. As Despesas Indiretas, 

embora associadas à produção, não estão relacionadas especificamente com o 

serviço e sim com a natureza de produção da empresa, ou seja, são gastos devidos 

à estrutura administrativa e à organização da empresa que resultam no rateio entre 

os diversos contratos que a empresa detém, a exemplo de gastos com a 

Administração Central e despesas securitárias, que são gastos com seguros legais, 

tais como seguro de responsabilidade civil.  

Para o aprovisionamento dos custos e despesas indiretas adotou-

se o percentual de: 6% para remunerar os demais custos e despesas que, entre 

outros compreendem: Remuneração de pessoal administrativo; Transporte do 

pessoal administrativo; Aluguel da sede; Imposto predial, taxa de funcionamento; 

Despesas com água, luz e comunicação; Material de escritório; Manutenção e 

conservação predial; Manutenção de equipamentos de escritório; e Reposição de 

Pessoal Administrativo. 

Lucro bruto  

O lucro bruto no BDI é representado por uma taxa incidente sobre 

o total geral dos custos e despesas, excluídas as despesas fiscais. Tendo em vista 

as considerações anteriormente citadas, a taxa de lucro bruto que está sendo 

utilizada é de 10%.  

Despesas Fiscais As Despesas Fiscais são gastos relacionados com 

o recolhimento de contribuições, impostos e taxas que incidem diretamente no 

faturamento, tais como PIS, COFINS, ISSQN, etc.  

PIS/PASEP – Programa de Integração Social e de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público Contribuintes: são contribuintes do PIS segundo as 

regras vigentes as pessoas jurídicas de direito privado de fins lucrativos e as que 

lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda. Base de Cálculo: a base 

de cálculo da contribuição é a receita bruta mensal, assim entendida a totalidade 

das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por 
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ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas (art. 1º da Lei nº 

10.637/02).  

COFINS– Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

Base de Cálculo: a base de cálculo da COFINS é composta pela totalidade das 

receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da atividade exercida e 

da classificação contábil das receitas.  

ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza Alíquota: 

Para a prestação de serviços de transporte de funcionários sob regime de 

fretamento contínuo, foi adotada a alíquota vigente no Município de Porto Velho, 

que é de 5%.  

Fórmula para cálculo do BDI: 

 

TAXA DO BDI ADOTADA 

CUSTO INDIRETOS/AC 6,00% 

LUCRO/MC 10,00% 

IMPOSTOS 
 ISSQN/TM 5,00% 

PIS/TE 0,65% 

COFINS/TE 3,00% 

  TOTAL 30,30% 

 
BDI = ((1 + 0,06) / 1-(0,05 + 0,0065 + 0,03 + 0,10) – 1 ) x 100 

BDI = ((1,06 / 1 – 0,1865) – 1) x 100 

BDI = ((1,06 / 0,8135) – 1) x 100 

BDI = 0,3030 X 100 = 30,30% 

Todo detalhamento acima, demonstra equívocos e lacunas 

que necessitam de reparos antes da continuidade das fases que antecedem 

a contratação. 

Por fim, é salutar destacar a observação inserida pela 

Administração quando da publicação do convite para cotação de preços: 
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OBSERVAÇÃO: CIENTIFICAMOS QUE AS EMPRESAS 

INTERESSADAS EM OFERTAR PROPOSTA DE PREÇOS E/OU 

COTAÇÕES DEVERÃO LIMITAR-SE AOS CUSTOS 

INDICADOS NA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO 

PREVIAMENTE ESTABELECIDA PELA SEMED, 

PORQUANTO EM CONFORMIDADE COM A 

DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO PARECER Nº 05, FLS. 

586/588, EXARADO PELA CONTROLADORIA-GERAL, A 

PROPONENTE A SER CONTRATADA DEVERÁ 

RENUNCIAR A QUALQUER DIREITO DE BUSCAR OU 

REQUERER QUAISQUER OUTROS CUSTOS QUE JÁ NÃO 

ESTEJAM IDENTIFICADOS NA PLANILHA DA COTAÇÃO 

SOLICITADA PELA SML E ENVIADA PELA PROPONENTE. 

Com todo respeito à intenção e atuação administrativa, não há 

como prosperar a regra imposta, considerando que cada empresa tem um custo, e 

que A PLANILHA ELABORADA EM CONFORMIDADE COM O PARECER 

EXARADO PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NÃO CONTEMPLA 

TODOS OS CUSTOS ESSENCIAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, tornando-

se impossível que as empresas possam desde já, como requerido, renuncie 

qualquer direito de buscar ou requerer outros custos não inclusos, caracterizando 

ainda, locupletamento ilícito por parte da Administração, ao exigir regras e não 

remunerar o contratado por elas. 

Desse modo, a revisão e retificação da planilha é medida que se 

impõe, para continuidade dos trâmites para contratação, evitando problemas 

futuros, seja administrativo ou judicial, envolvendo todas as partes. 

II - DA POSSIBILIDADE IRREGULAR DE ACEITAÇÃO DA SOMA DE 

ATESTADOS PARA AFERIR A COMPATIBILIDADE EM PRAZOS 

Nota-se no item 6.3.1 do Termo de Referência, a exigência de 

atestado de capacidade técnica, compatível em características, quantidades e 

prazos. Em relação à compatibilidade em quantidades, exigiu-se na alínea “a.2” o 

percentual de 20% do quantitativo, e quanto à compatibilidade em prazos, exigiu-

se na alínea “a.3”, a comprovação de execução mínima de 03 (três) meses de 

atuação. 

Em seguida, a alínea “a.5” do subitem 6.3.1, possibilitou a soma 

de atestados para atender os subitens “a.2” e “a.3”, desde que a execução tenha 

sido realizada no mesmo período. 

A possibilidade da soma de atestados para quantidades está 

correta, em contratos executados no mesmo período, porque demonstra a real 

capacidade operacional da empresa para executar e gerir os contratos 

simultaneamente, encontrando-se irrisório o quantitativo de 20%, considerando 

que a jurisprudência tem firmado o entendimento de razoável, a exigência de até 

50% de compatibilidade em quantidades, o que deveria ser revisto pela 

administração, principalmente pela quantidade ínfima de embarcações em cada 
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lote. 

Quanto à possibilidade de soma para comprovar compatibilidade 

em prazos (alínea “a.3”), a permissão não se coaduna com a jurisprudência atual. 

Vejamos: 

ACÓRDÃO Nº 463/2015 - TCU - Plenário 

VISTOS e relacionados estes autos de representação, por 

meio da qual a empresa Ágil Serviços Especiais Ltda. noticia 

a esta Corte possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - 

MDS relacionadas ao Pregão Eletrônico nº 34/2014 cujo 

objeto foi a contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços de recepção nas unidades do 

Ministério; Considerando que o MDS anulou o contrato 

originado do referido certame em virtude de decisão 

prolatada pela 13ª Vara da Seção Judiciária do Distrito 

Federal, que determinou ao Ministério que não celebrasse 

contrato administrativo com a empresa vencedora da 

licitação; Considerando que a anulação do contrato conduz à 

perda de objeto da presente representação e do pedido de 

adoção de cautelar nela contido; Considerando, entretanto, 

que em razão das análises dos elementos dos autos, a 

unidade técnica apontou a existência de exigências e 

procedimentos em desconformidade com a legislação e 

jurisprudência deste Tribunal relacionados ao somatório de 

atestados para comprovação de capacidade técnico-

operacional, à comprovação de experiência mínima temporal 

e à exigência de comprovação de execução de serviços 

relacionados ao provimento de postos de trabalho; 

Considerando que a unidade técnica opina uniformemente 

pelo conhecimento da presente representação, por atender 

os requisitos legais e regimentais; por, no mérito, considera-

la prejudicada em razão da perda de seu objeto; e por dar 

ciência ao MDS das desconformidades observadas; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, 

reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: 

a) conhecer da presente representação, para, no mérito, 

considerá-la prejudicada por perda de objeto; b) com 

fundamento na Portaria – Segecex 13/2011, dar ciência ao 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - 

MDS que: b.1.) é permitido o somatório de atestados 

para fins de comprovação da capacidade técnico 

operacional (postos de trabalho executados) em 

certames para contratar serviços terceirizados, sendo 

exigido que esses atestados sejam referentes a 

contratos executados de forma concomitante, 

conforme Acórdãos 786/2006, 170/2007, 1.239/2008, 
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727/2009, 1.231/2012 e 1.865/2012, todos do 

Plenário do TCU; b.2.) não é permitido o somatório de 

atestados relativos a contratos executados 

simultaneamente quando o objetivo é comprovar a 

experiência mínima temporal, diferentemente da 

situação de comprovação de capacidade técnico-

operacional referida no item b.1, retro; b.3.) na 

contratação de postos de trabalho, devem ser observado o 

art. 19, §§ 7º e 8º, da IN - SLTI/MPOG 2/2008; c) 

encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS e à 

empresa representante; d) arquivar o presente processo. 

Pelos diversos acórdãos proferidos pela Corte de Contas da União, 

que subsidiaram o acórdão acima descrito, conclui-se que não é possível somar 

atestados de capacidade técnica, ainda que sejam em período concomitante, para 

comprovar experiência mínima temporal (compatibilidade em prazos), 

conforme permissivo na alínea “a.5”. 

Ora, com quantitativo tão ínfimo de 20% para compatibilidade em 

quantidades, se não se demonstrar que a empresa executou os serviços por pelo 

menos 03 (três) meses ininterruptos, inviável assegurar à Administração que a 

empresa possui desempenho anterior pra prestar serviços tão relevantes à 

população. 

Diante das considerações apostas, solicita-se que seja ampliada a 

exigência da alínea “a.2”, para 50%, conforme exigiu-se na alínea “a.3”, por se 

coadunar com a jurisprudência atual, quando tratar-se e objetos relevantes e que 

comprometem a vida das pessoas. Além disso, conforme demonstrado, pleiteia-se 

que a alínea “a.5”, possibilite o somatório de atestados apenas para aferir a 

compatibilidade em quantidades, e não em prazos, conforme diversas decisões 

proferidas acerca do tema. 

III - DA FALTA DE DEFINIÇÃO DO QUE SERÁ AFERIDO QUANTO À 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

No item 6.4 do Termo de Referência, consta a exigência de 

apresentação de balanço patrimonial, conforme possibilita o artigo 31 da lei 

8.666/93. Porém, a administração deixou de definir o que será aferido dos balanços 

patrimoniais apresentados. 

Apesar do subitem 6.4.3 definir a forma de cálculo para os índices 

LG, LC e SG, não fora estipulado quais são os itens aceitáveis, ou se exigirá das 

empresas participantes, o percentual de 10% de patrimônio líquido, sobre o valor 

das propostas. 

O STJ decidiu quanto à legalidade de exigência de 10% nos editais 

de licitação nos casos de licitação de grande expressão econômica: 

“2. Não se identifica nenhuma ilegalidade no fato de que, em 
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razão da grande expressão econômica e de responsabilidade 

técnica, exija-se das empresas a comprovação de capital 

social mínimo ou patrimônio líquido em 10% do valor da 

contratação. Precedente: MS 8.240/DF, DJ 02/09/2002, Rel. 

Min. Eliana Calmon; Resp 402.711/SP, DJ 19/08/2002, de 

minha relatoria (REsp nº 927.804/MG, 1ª T., rel. Min. José 

Delgado, j. em 20.09.2007, DJ de 1º.10.2007) 

De grande relevo lembrar que numa contratação de valores 

expressivos como esta, indispensável aferir as condições financeiras efetivas dos 

candidatos, que deverão suportar as altas despesas para execução do contrato. 

Neste sentido, vejamos: 

Contratação pública – Licitação – Proposta – 

Julgamento – Falta de critério objetivo – Ilegalidade – 

TCE/SP  

A falta de critério objetivo para julgamento do procedimento 

licitatório ensejou a declaração de ilegalidade do certame. 

(TCE/SP, Protocolo nº 28.492/026/92, DOE de 08.07.1995.) 

No mesmo sentido, ver decisão do TCE/SP, Protocolo nº 

47.599/026/90, DOE de 15.11.1995. Também é do TCE/SP o 

seguinte julgado: “Licitação. Julgamento. Critério subjetivo. 

Recomenda a origem que o critério previsto no edital para o 

julgamento de licitações seja objetivo, pertinente e adequado 

ao objeto licitado, de modo a prevenir os inconvenientes de 

critérios subjetivos que desnaturam o caráter de 

competitividade que o estatuto jurídico das licitações tem por 

fito resguardar, ao consagrar os princípios básicos expressos 

em seus arts. 3º e 37”. (TCE/SP, TC-4812/026/91, Rel. 

Edgard Camargo Rodrigues, j. em 14.04.1993.) 

Para melhor ilustrar o debate, convém colacionar a lição do ilustre 

doutrinador Renato Geraldo Mendes, vejamos: 

Contratação pública – Planejamento – Habilitação – 

Financeira – Comprovação – Exigência de índices – 

Vedações legais – Renato Geraldo Mendes  

No § 5º do art. 31 da Lei nº 8.666/93 houve uma clara opção 

do legislador no sentido de que a comprovação da boa 

situação financeira do licitante seja feita por meio de índices 

objetivos, ou seja, afasta-se a possibilidade de qualquer 

avaliação de cunho subjetivo por parte de quem vai 

julgar a habilitação, sob pena de desnaturar a própria 

licitação, cujo pressuposto é o julgamento objetivo, 

tanto da proposta como da habilitação. Ademais, além 

de exigir que o critério seja objetivo, a regra legal impõe a 
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opção pelos índices usualmente adotados pela ciência da 

contabilidade e previstos expressamente no edital. Também 

a parte final do enunciado prescritivo exige que a avaliação 

se faça em consonância e de forma proporcional às 

obrigações a serem assumidas pelo licitante. Nesse sentido, 

está vedada a adoção de índices não usualmente aceitos pela 

ciência da contabilidade, bem como a exigência de valor 

desproporcional no tocante às obrigações a serem assumidas 

pelo licitante. Portanto, temos duas condições a considerar: o 

índice e o valor correspondente a ele. Uma coisa é exigir 

índice de liquidez corrente (ILC) e outra é o percentual 

(valor) que o licitante deverá demonstrar em relação a ele. O 

índice tem de ser reconhecido, por exemplo, pelo Conselho 

Federal de Contabilidade, e o percentual deve ser 

proporcional ao encargo contratual, sob pena de violar a 

vedação implícita prevista na parte final do inc. XXI do art. 

37 da Constituição Federal. (https://www.leianotada.com – 

Contratação Pública. Coordenador Renato Geraldo Mendes) 

Não é plausível que a Secretaria Municipal de Educação, que tem 

diversos problemas em relação a contratos rescindidos judicialmente, que não se 

preocupe com a demonstração mínima da saúde financeira das empresas 

participantes do certame licitório, restando satisfeita tão somente com 

apresentação de índices iguais ou superiores a 1, ignorando a possibilidade legal de 

exigir patrimônio líquido de todos os participantes, sendo que o edital não definiu 

nem os índices aceitáveis, nem estipulou o percentual de patrimônio líquido que 

será aferido. 

Destarte, a lacuna deve ser preenchida de modo a não deixar 

dúvidas ou subjetividade quanto ao modo que será aferido a boa situação financeira 

das participantes, já que não é permitido, a falta de critérios objetivos no 

julgamento da documentação de habilitação. 

IV - DOS CONFLITOS QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS 

EXECUTADOS E DA FALTA DE DEFINIÇÃO DE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO 

DAS PLANILHAS DE ATENDIMENTO POR PARTE DA SEMED PARA 

POSTERIOR EMISSÃO DE NOTA FISCAL 

Consta no termo de referência, dois prazos de pagamento. 

Vejamos: 

22.2 O pagamento será efetuado mensalmente até o 15º 

(décimo quinto) dia útil, após a apresentação da Nota 

Fiscal da prestação do serviço, devidamente atestada pelo 

setor competente da SEMED, com as retenções dos tributos 

devidos; 

31.4 - O pagamento será realizado de acordo com as normas 

de execução financeira, orçamentária e contábil do Município 

https://www.leianotada.com/
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de Porto Velho, mediante a apresentação de nota fiscal, com 

liquidação em até 30 (trinta) dias da sua apresentação e 

devidamente atestada pela Comissão de Fiscalização e 

equipe Gestora do Contrato; 

Considerando que o artigo 40, XIX alínea “a” da LLC veda que o 

prazo de pagamento superior a 30 (trinta) dias, e que o prazo de 15 (quinze) dias 

úteis ultrapassa o referido prazo, indispensável que seja excluído o item 22.2 do 

termo de referência. 

Além disso, no item 23 constam os deveres e obrigações da 

contratante, e não consta em qual prazo a SEMED apresentará as planilhas de 

atendimento para que a empresa possa faturar a nota fiscal. 

Nas últimas audiências perante o Poder Judiciário, ficou definido 

que até o 5º dia do mês subsequente, a SEMED disponibilizaria as planilhas de 

atendimento para que a empresa emita a fatura, considerando que há uma 

fragilidade financeira a morosidade para o fechamento das referidas planilhas por 

parte da Administração, o que impossibilita a empresa que emita a nota fiscal para 

que inicie o prazo para pagamento. 

Nesse sentido, considerando que a empresa só pode proceder com 

os trâmites para emissão de nota fiscal e posterior abertura de prazo para 

recebimento, é indispensável que seja definido no Termo de Referência, dentre as 

obrigações da Contratante (item 23) o prazo de 05 (cinco) dias para que a SEMED 

forneça as planilhas de atendimento. 

V - DOS PRAZOS CONFLITANTES QUANTO À REALIZAÇÃO DA VISTORIA E 

DAS LACUNAS QUANTO AO MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DE OUTROS 

DOCUMENTOS EXIGIDOS 

Em outra oportunidade, o edital estipula prazos distintos para 

cumprimento. Vejamos: 

14.1 Após a Homologação e para efeito de contratação a 

contratada deverá apresentar as embarcações para vistoria, 

averiguação das condições de uso e da aptidão para 

realização dos serviços, em local apropriado dentro da cidade 

de Porto Velho e indicado pela contratante, no prazo de até 

15 (quinze) dias úteis, contados da data da requisição da 

Secretaria Municipal de Educação, após a adjudicação do 

objeto, para inspeção da Comissão de Fiscalização do 

Transporte Escolar da Divisão de Transporte Escolar/SEMED, 

com a participação de militares da Delegacia Fluvial de Porto 

Velho/Marinha do Brasil; 

30.2 Para efeito de contratação a Contratada deverá 

apresentar as embarcações para vistoria para averiguação 

das condições de uso e da aptidão para realização dos 

serviços, em cada lote conforme Anexo I descrição dos lotes, 
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no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da 

solicitação da Secretaria Municipal de Educação, após a 

adjudicação do objeto, para inspeção da Comissão de 

Fiscalização do Transporte Escolar da Divisão de Transporte 

Escolar/SEMED, com a participação de militares designados 

pela Capitânia dos Portos/Delegacia Fluvial de Porto Velho, a 

fim de cumprir as seguintes exigências: 

30.7 A não apresentação das embarcações escolares pela 

contratada, no prazo de 05 (cinco) dias para realização da 

vistoria, será considerada como desistência e 

consequentemente acarretará a aplicação das penalidades 

previstas em lei, e as providências necessárias para a 

convocação do segundo colocado no certame licitatório; 

Nesse sentido, indaga-se: qual será o prazo considerado para 

realização das vistorias com apresentação das embarcações? 

Além disso, o subitem 13.2 do Termo, exige cópia do título das 

embarcações, cadastramento na autoridade marítima, e etc, mas não estipula qual 

o momento para referida apresentação. 

De igual modo, o item 13.9 do T.R exige: 

13.9 – Descrição da embarcação: 

a) para efeito de capacidade técnica, no caso de 

embarcações, será exigida a apresentação dos 

seguintes documentos: 

1) licença de operação ambiental do fabricante de 

embarcação, emitida por órgão competente CONFORME 

RESOLUÇÃO N. 237, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997, ART. 1º, 

incisos I e II. 

2) 02 (duas) embarcações tipo semi-chata (...) 

3) Embarcação de alumínio casco semi-chato com cobertura 

fixa tipo arca. 

4) Segue modelo com motor 40 partida elétrica 2 tempos 

pronta para navegar (...) 

Considerando que a letra “a” menciona que trata-se de exigências 

para efeito de capacidade técnica, o que é atinente aos documentos de habilitação, 

e não comprovações de equipamentos que serão utilizados para prestação dos 

serviços, questiona-se qual o momento para comprovação de todos os itens 

insculpidos no subitem 13.9 do Termo de Referência. 

Além disso, as exigências do subitem 13.10 (coletes, bóias, capas 

de chuva, cilibrim, luzes de navegação, par de remos, rádio VHF, caixa de primeiros 
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socorros, buzina ou apito, extintor de incêndio), bem como as exigências de 

qualificação mínima do condutor estipuladas no subitem 13.12 do referido Termo 

de Referência, não contem o momento para apresentação. 

Portanto, faz-se relevante definir se os documentos apontados 

acima, devem ser apresentados durante a vistoria, ou no prazo de 05(cinco) dias 

após assinatura contratual, sendo este o prazo concedido para apresentação de 

outros documentos atinentes à prestação dos serviços, conforme preconiza o item 

19 do Termo de Referência. 

 

VI - DO ERRO QUANTO À INDICAÇÃO DOS SUBITENS APONTADOS NOS 

SUBITENS 32.2 E 32.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DO 

CERTIFICADO DE REGISTRO DE FORNECEDORES E SICAF PELOS 

DOCUMENTOS EXIGIDOS 

No referido subitem, contempla que as exigências estipuladas nos 

subitens 14.1 (alíneas “a” a “c”) e 13.2 (alíneas “a” a “g”), podem ser substituídas 

pelo cadastro no município, e o item 32.2 menciona nos itens que podem ser 

substituídos pelo SICAF. Porém, em consulta aos referidos itens retro mencionados, 

trata-se de outras cláusulas que não são sobre a habilitação, o que evidencia falta 

de clareza quanto as exigências. 

VII - DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOS ÀS 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NA CONTRATAÇÃO 

DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ESTIPULADO NOS 

SUBITENS 32.1 E 32.9 DO TERMO DE REFERÊNCIA  

Vislumbra-se pelo subitem 32.1, a informação de que serão 

inabilitadas, empresas que apresentarem documentos com validade vencida, 

ressalvados o disposto na lei complementar 123/2006. Ato contínuo, no subitem 

32.9, assegura-se o prazo de 03 dias corridos, cujo termo inicial corresponde ao 

momento da contratação, para regularização da documentação, com emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas. 

O benefício estipulado no instrumento convocatório, 

concedendo benefícios à ME’s e EPP’s, não se aplica nos casos de 

contratação direta por dispensa de licitação, conforme prevê o artigo 49 da 

lei complementar 123/2006.  

Inicialmente, imperioso destacar que trata-se de vasta justificativa 

no Termo de Referência pela característica da emergência e a necessidade de 

contratação direta, por dispensa de licitação, com base legal no artigo 24, IV da 

LLC. 

Assim, seria inviável e irregular, qualquer procedimento por parte 

da Administração, que caracterize tratamento desigual aos participantes, que 

postergue ainda mais a resolução da situação de emergência. Impende registrar, 

que a dispensa de licitação se deu encampada no artigo 24, IV da LCC, que 
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preconiza: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

(...) 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, 

quando caracterizada urgência de atendimento de situação 

que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança 

de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 

públicos ou particulares, e somente para os bens necessários 

ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e 

para as parcelas de obras e serviços que possam ser 

concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 

emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos; 

(...) 

Nesse sentido, valioso demonstrar a Lei Complementar 123/2006, 

considerando as alterações efetivadas pela LC 147/2014 e LC 155/2016 

especialmente quanto aos artigos atinentes ao assunto em discussão. Vejamos: 

Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das 

empresas de pequeno porte somente será exigida para 

efeito de assinatura do contrato. 

Denota-se do artigo 42, que a aferição de regularidade fiscal e 

trabalhista para ME’s e EPP’s apenas para assinatura do contrato cabe nas licitações 

públicas, e não nas dispensas de licitação. 

Ato contínuo, vejamos o artigo 43 da LC 123/2006: 

Art. 43. As microempresas e as empresas de 

pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

§1o Havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 

prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogável por igual 

período, a critério da administração pública, para 

regularização da documentação, para pagamento ou 
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parcelamento do débito e para emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

(...) 

Vislumbra-se pelo artigo 43, que novamente, trata-se de benefício 

nos casos de licitações públicas, o que não é o caso.  

Além disso, o artigo 49 da mesma Lei, é taxativo ao definir a 

inaplicabilidade de tratamento diferenciado às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte nas licitações inexigíveis ou dispensáveis: 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei 

Complementar quando: 

(...) 

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos 

termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas 

pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a 

compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas 

e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no 

inciso I do art. 48. 

 

Ora, se o artigo 49 dispõe que não se aplica os artigos 47 e 

48 quando a licitação for dispensável, nos termos dos artigos 24 e 25, com 

exceção apenas dos incisos I e II – o que não é o caso, em razão da 

dispensa embasar-se no inciso II -, não há que se aplicar qualquer 

tratamento diferenciado. Vejamos: 

Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e 

indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e 

municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e 

simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 

porte objetivando a promoção do desenvolvimento 

econômico e social no âmbito municipal e regional, a 

ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à 

inovação tecnológica. 

Frisa-se que o artigo 49 é cristalino ao dispor a 

inaplicabilidade do artigo 47, que menciona sobre a obrigatoriedade de 

tratamento diferenciado às ME’s ou EPP’s. Ou seja, se não há que se 

conceder qualquer tratamento diferenciado em caso de licitação 

dispensável, não há qualquer possibilidade de conceder 05(cinco) dias 

úteis, prorrogáveis pelo mesmo período, para que a empresa se regularize, 

ou não, no transcurso de uma contratação que se justificou por 

emergência. 

Na visão dos órgãos de controle, pode-se questionar em Tomada 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24
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de Contas especial, inclusive, por qual razão utilizou-se de tratamento diferenciado 

para contratação emergencial, sendo que a lei não permite, e ainda, questionar se 

tratava-se mesmo de emergência, já que havia a possibilidade de aguardar 5 dias 

úteis para averiguar se haveria ou não cumprimento do prazo para empresa 

demonstrar se conseguiu ou não se regularizar. 

O entendimento destoa da emergência narrada no Termo de 

Referência e não encontra guarida na lei, razão pela qual, merece urgente reforma. 

VIII - DA NECESSIDADE DE ESLCARECIMENTO QUANTO AO CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

Sabe-se que o regime de execução do contrato, se dará por preço 

unitário, por percurso, conforme estipulado no item 5.1.  

Quanto ao julgamento da proposta, definiu-se: 

26. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA  

26.1 A Proposta deverá ser elaborada em conformidade ao 

constante no Anexo II (correspondente a cada rota/lote) 

e III (PROPOSTA DE PREÇO GLOBAL POR ROTA E LOTE) 

Quanto à especificação descrita, indaga-se: O critério de 

julgamento da proposta será valor global por lote, ou por rota, constante em cada 

lote?? 

Em cada lote, constam diversas rotas a serem realizadas pelo 

número X de equipamentos. Assim, não restou claro se será possível que várias 

empresas distintas vençam o mesmo lote, em rotas distintas, ou se importará o 

valor total de todas as rotas, para alcançar o vencedor do lote, o que necessita de 

clareza. 

IX - DA IRREGULAR EXIGÊNCIA DE RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E 

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS COMO DISPOSIÇÕES DA 

HABILITAÇÃO E DA FALTA DE DEFINIÇÃO DO MOMENTO PARA 

APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXPOSTA NO ITEM 32 DO TERMO DE 

REFERÊNCIA 

Apesar de não constar no item 6 do Termo de Referência, onde se 

incluíram as exigências para habilitação, o item 32.9 exige: 

32. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

(...) 

*Vistoria seja realizada por empresa credenciada para 

comprovar essa autorização; 

e) Declaração de que as embarcações atendem as 

exigências das Normas de Autoridade – NORMAM e seus 
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anexos, que serão fielmente cumpridos sob as penas da Lei;  

f) Declaração de disponibilidade das embarcações por Lote e 

seguindo as características do (Anexo I deste Termo de 

Referência);  

g) Carteira de Inscrição e Registro (C.I.R) para cada 

tripulante (condutor do veículo escolar), na categoria Mínima 

de Marinheiro Auxiliar Fluvial de Máquinas e/ou Convés;  

i) Termo de Responsabilidade, Seguro Obrigatório atualizado 

com comprovantes de pagamentos das parcelas anteriores 

ao dia da sessão pública;  

j) Relação dos condutores (fluviários) habilitados na 

Categoria de Marinheiro Auxiliar Fluvial de Máquinas e/ou 

Convés a serem empregados nos serviços de transporte dos 

alunos, em conformidade com as Normas de Autoridade 

Marítima Empregadas navegação interior;  

k) Certidões de Antecedentes Cíveis e Criminais 

(atualizadas/validade) dos condutores e monitores 

contratados para prestação de serviço nos veículos 

escolares; 

Diante do que fora transcrito acima, indaga-se: 

A que se refere o primeiro item que trata de vistoria 

realizada por empresa credenciada para comprovação de 

autorização? 

Trata-se de erro material, ou faltam as exigências que 

deveriam conter nas alíneas inexistentes “a”, “b”, “c”, “d” e 

“h”? 

Considerando que não consta no item 6 do T.R as exigências 

estipuladas nas alíneas acima descritas “e”, “f”, “g”, “i”, “j” e 

“k”, que tratam de comprovações de existência de 

funcionários e equipamentos, indaga-se qual o momento 

deve-se realizar a apresentação dos referidos documentos. 

Seria grave restrição à competitividade, exigir que as 

empresas detenham na abertura das propostas, o nome dos 

funcionários e diversos documentos atinentes aos 

equipamentos utilizados na prestação de serviços, quando se 

tem mera expectativa de contratação, conforme artigo 30, 

§6º da LLC. 

X - DA FALTA DE DEFINIÇÃO QUANTO AOS ATOS QUE PODEM CULMINAR 

NA APLICAÇÃO DE PENALIDADES E SANÇÕES E DA INAPLICABILIDADE DA 

LEI 10.520/2002 E DECRETOS 3555/2000 E 5450/2005 NO CASO DE 
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CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 

O termo de referência disciplina no item 12 as penalidades e 

sanções, no entanto, verifica-se que, não bastasse o ato convocatório prever a 

possibilidade de aplicação de outras penalidades previstas na Lei de Licitações, o 

disposto no edital impõe à Contratada  a rescisão contratual após 30 (trinta) dias 

consecutivos da falta de execução do objeto, deixando de forma lacônica a 

ocorrência de fatos excepcionais e que independam da vontade da empresa 

licitante, bem como, deixando de considerar os fatos decorrentes de caso fortuito e 

força maior. 

Nos termos em que redigida, a cláusula abre a possibilidade de 

aplicação indiscriminada de sanções à empresa participante do certame, 

previsão esta, que foge às regras de proporcionalidade e razoabilidade. 

A respeito da proporcionalidade das sanções, leciona com 

propriedade Marçal Justen Filho1: 

“(...) é pacifico que o sancionamento ao infrator deve ser 

compatível com a gravidade e a reprobabilidade da infração. 

(...) é dever do aplicador dimensionar a extensão e a 

intensidade da sanção aos pressupostos de antijuridicidade 

apurados.  

Sobre essa questão, cabe colacionar entendimento há muito 

consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 87 DA lei 8.666/93. 

1. Acolhimento, em sede de recurso especial, do acórdão de 

segundo grau assim ementado (fl. 186): DIREITO 

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. 

ART. 87, LEI 8.666/93. MANDADO DE SEGURANÇA. 

RAZOABILIDADE. 

(...) 

2. O art. 87, da lei 8.666/93, não estabelece critérios claros e 

objetivos acerca das sanções decorrentes do 

descumprimento do contrato, mas por óbvio existe uma 

gradação acerca das penalidades previstas nos quatro incisos 

do dispositivo legal. 

3. Na contemporaneidade, os valores e princípios 

constitucionais relacionados à igualdade substancial, justiça 

social e solidariedade, fundamentam mudanças de 

                                                           
1 Justen Filho, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16 ed. Ren., atual. E 
ampl. São Paulo: Ed. Revistas dos Tribunais, 2014. 
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paradigmas antigos em matéria de contrato, inclusive no 

campo do contrato administrativo que, desse modo, sem 

perder suas características e atributos do período anterior, 

passa a ser informado pela noção de boa-fé objetiva, 

transparência e razoabilidade no campo pré-contratual, 

durante o contrato e pós-contratual. 

4. Assim deve ser analisada a questão referente à possível 

penalidade aplicada ao contratado pela Administração 

Pública, e desse modo, o art. 87, da lei 8.666/93, somente 

pode ser interpretado com base na razoabilidade, 

adotando, entre outros critérios, a própria gravidade 

do descumprimento do contrato, a noção de 

adimplemento substancial, e a proporcionalidade. 

(...)” (REsp 914.087/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2007, DJ 29/10/2007, 

p. 190) 

Ainda nesse mesmo tópico, importante se faz mencionar que no 

item 12.2, o ato convocatório faz alusão às infrações administrativas penalizáveis 

além das previstas na Lei 8.666/93, às leis contidas na Lei 10.520/2002, Decreto 

3.555/2000 bem como do Decreto 5.450/2005, no entanto, estas devem ser 

extirpadas do termo de referência, por inaplicabilidade, haja vista tratarem de 

penalidades atinentes à modalidade de pregão (eletrônico e presencial), e não 

contratação direta por dispensa de licitação, onde aplica-se tão somente as 

penalidades expostas na lei 8.666/93. 

A tabela de descrição da infração e multa correspondente no 

tocante ao item 12 traz, de forma lacônica e muito esparsa, a previsão de multa 

de 1,0%, sobre o faturamento mensal relativo ao mês da ocorrência, ao prever o 

descumprimento de quaisquer itens do projeto básico ou contrato e seus anexos, 

mesmos que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 

notificada.  

Como dito, não há como deixar em aberto as razões que possam 

culminar na aplicação de multa contratual nos percentuais expostos, devendo as 

regras serem claramente estipuladas, sem qualquer tipo de sigilo ou abertura que 

careça de discussão posterior. 

Nesse mesmo liame, o item 13, da referida tabela, ainda estipula a 

multa no percentual 20% (vinte por cento) do faturamento, por práticas ilícitas 

contra a Administração Pública, em conformidade com regulamento da Lei 

Anticorrupção nº 8.420/2015.  

No entanto, importante trazer a lume que toda e qualquer ato 

punitivo relativo a empresa deve ser precedido por meio da instauração de um 

processo administrativo, a disciplina do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição 

Federal, bem como da apuração da responsabilidade nos termos do artigo 2º 

Decreto 8.420/2015, visando a apuração das razões do possível inadimplemento e, 
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posterior a isso, a aplicação da punição atendendo os critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. 

Nesse sentido o Tribunal de Contas da União já exarou a seguinte 

jurisprudência: 

“Estipule, em relação aos princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade, penalidades específicas e proporcionais a 

gravidade dos eventuais descumprimentos contratuais.”  

Acórdão 1453/2009 – Plenário  

Sendo assim, o item 13 da tabela a divisão de transporte estipulou 

o percentual de até 20% (vinte por cento) do faturamento, a despeito do que prevê 

a referida lei aplicando o percentual máximo, uma vez que a legislação estipula que 

as multas serão de 0,1 a 20% do faturamento bruto da empresa. Logo o percentual 

estipulado no termo de referência além de ser excessivo não obedece o regramento 

geral previsto. 

Ainda na seara das previsões punitivas o termo de referência no 

item 12.12 menciona sobre a figura da “glosa”. Porém, há que se destacar que o 

instituto da Glosa, como bem pontuado no item 12.13 do termo de referência, não 

possui natureza sancionatória, punitiva, mas tão somente trata-se de medida que 

visa o ressarcimento de determinada monta, e caso a Administração busque punir a 

contratada, deve-se valer dos instrumentos competentes previstos em lei. 

Conceitualmente, a glosa nada mais é que a retenção de valores 

em pagamentos, em tese, devidos ao particular contratado. Ou seja, a 

Administração, no exercício de sua função de controle, bloqueia créditos em faturas 

emitidas pelo particular, de modo a compensar os débitos a ele imputados. 

A Lei n°. 8.666/93 prevê a possibilidade de retenção do 

pagamento na hipótese de rescisão unilateral do contrato, motivada pelo 

inadimplemento das obrigações assumidas pelo particular, permitindo a retenção 

até o limite dos eventuais prejuízos causados à Administração. 

Já o entendimento jurisprudencial do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, exarou parecer de que o embasamento legal para a efetivação da glosa, 

retenções de valores, deve ocorrer apenas e tão somente nos casos de inexecução 

e rescisão do contrato.  

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO FIRMADO 

PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO ACRE. SENTENÇA QUE JULGOU 

IMPROCEDENTE PEDIDO PARA A LIBERAÇÃO DE VALOR 

RETIDO PELA JUSTIÇA FEDERAL QUANDO DO PAGAMENTO 

DOS SERVIÇOS PRESTADOS À GUISA DE FUTURA 

REPARAÇÃO DE DANOS EM APURAÇÃO PERANTE O 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS QUE 

SE ARRASTA DESDE O ANO DE 2002. CONTRATO QUE NÃO 

PREVÊ CLÁUSULA EXORBITANTE QUE AMPARE A 
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VERGASTADA RETENÇÃO DE VALORES. PRINCÍPIO DA 

RAZOBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA 

REFORMADA PARA DETERMINAR A LIBERAÇÃO DOS 

VALORES RETIDOS. 

(...) 

2. Hipótese de retenção de valores prevista nos arts. 80, inc. 

IV, e 87, ambos da Lei nº 8.666/93, apenas e tão-somente 

nos casos de inexecução e rescisão do contrato. No caso dos 

autos, os serviços foram atestados, recebidos e aceitos por 

prepostos da Pública Administração, não havendo que se 

falar, assim, de ultratividade de contrato já findo para impor 

à contratada ônus previsto para situação outra. 

3. Se é certo que o Tribunal de Contas da União vislumbrou 

inúmeras irregularidades que estão sendo apuradas, também 

é correto afirmar que a Tomada de Contas noticiada nos 

autos, iniciada no ano de 2002, ainda se arrasta perante a 

Corte de Contas até a presente data. Em outras palavras, há 

indícios, mas não constatação de efetivos prejuízos a serem 

ressarcidos com a quantia retida em desfavor da contratada. 

4. Falta de razoabilidade, à míngua de amparo legal, no ato 

de impingir-se à autora-apelante que permanece privada de 

valor de sua propriedade, oriundo de serviços prestados, e 

que aguarde, indefinidamente, a solução a ser dada pela 

Corte de Contas. Não é a solvência da autora-apelante que, 

por si só, será o bastante para tornar indisponíveis os 

questionados valores. 

5. Inocorrente na avença firmada cláusula exorbitante apta a 

prolongar, por tempo indeterminado - efetiva ultratividade - 

os efeitos de contrato já finalizado, com obra já entregue e 

recebida, não pode a União ancorar-se, nesse questionado 

modo de agir, no conceito de supremacia do interesse 

público 

6. Se é correto que a reparação de danos ao Erário é 

imprescritível, também é certo afirmar que o ressarcimento 

deve ser buscado a tempo e modo, ou seja, respeitado o 

devido processo legal, base maior do Estado de Direito. 

7. Apelação provida. Sentença reformada. Sucumbência 

invertida.” 

(AC 0001358-51.2003.4.01.3000, Rel. JUIZ FEDERAL 

MARCELO DOLZANY DA COSTA, 2ª TURMA SUPLEMENTAR, e-

DJF1 p.372 de 01/10/2013) Grifos. 
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À vista do acima exposto, é possível concluir que a glosa somente 

poderá ocorrer em caso de rescisão e inadimplemento contratual, bem como para 

efetivação das retenções, deve-se sempre observar o devido processo legal, 

reiterando que é antijurídico adotar qualquer decisão punitiva, sem que antes seja 

precedida a instauração do processo administrativo para apurar as razões do fato. 

Mais do que isso, a decisão sancionatória somente pode ser o resultado de um 

processo norteado pelo contraditório e pela ampla defesa. 

Passeando por essa mesma seara vê-se que o termo de referência 

traz em seu bojo a previsão da garantia no item 28.1: 

28.1 Para o fiel cumprimento das obrigações do contrato, a 

CONTRATADA, no ato da assinatura, apresentará garantia 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da 

contratação em favor do CONTRATANTE, em observância ao 

artigo 56, 2º, da Lei Federal nº 8.666/93; 

Logo, ao prestar a garantia, a empresa contratante está 

reafirmando o compromisso assumido, sinalizando que suportará um ônus no caso 

de seu descumprimento. Assim, a garantia representa para a Administração um 

amparo, um resguardo de que o contrato será cumprido, sem que haja a 

necessidade de que sejam operadas indiscriminadamente glosas no faturamento 

mensal da empresa, comprometendo assim o seu fluxo financeiro e por conseguinte 

o desequilíbrio econômico-financeiro. 

Ainda mostra-se lacônico o item 22.3 ao estabelecer que o 

descumprimentos das obrigações trabalhistas, previdenciárias e às relativas ao 

FGTS ensejará as penalidades pelo não cumprimento dos termos do contrato, no 

entanto, repisa-se o termo não estabelece as punições decorrentes deixando na 

seara da subjetividade o que de pronto se impugna. 

XI - DA NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO QUANTO À EMBARCAÇÃO 

RESERVA 

O item 13.5 do Termo de Referência, dispõe: 

13.5 Visando a não oneração excessiva na prestação do 

serviço não será necessário a embarcação reserva, 

considerando que o cumprimento do itinerário é de exclusiva 

responsabilidade da contratada, atendendo aos requisitos de 

SEGURANÇA, COMODIDADE E PONTUALIDADE. 

Adiante, exigiu-se: 

13.15 Deverá haver substituição da embarcação 

imediatamente e de forma automática por outra, nas 

mesmas condições da contratação inicial, quando em caráter 

temporário nas situações de acidentes, furtos, roubos 

incêndios, manutenções preventivas ou corretivas; 
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Nota-se que houve a exclusão da embarcação reserva, para não 

onerar o erário. Todavia, a Administração exige que haja substituição imediata de 

embarcação, no caso de qualquer problema nos equipamentos que prestam os 

serviços, ou no caso de simples manutenções preventivas e corretivas. 

Questiona-se, então, como as empresas poderão cumprir o 

item 13.15, sem dispor de embarcação reserva, que fora vetada pelo item 

13.5? 

As empresas não podem se prejudicar, por deter de custos para 

atender o que fora exigido, sem que possa ser remunerado por isso. Assim, há que 

se esclarecer de que forma as empresas cumprirão o exigido sem deter de 

equipamentos reserva. 

XII - DA VEDAÇÃO À SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO OBJETO 

Conforme possibilita a lei de licitações, no artigo 72, a SEMED 

vedou à subcontratação. Vejamos: 

24.47 A Contratada é vedada, a subcontratação total ou 

parcial do objeto do presente contrato, não sendo permitida, 

outrossim, a transferência total ou parcial do contrato a 

outrem, sem a expressa autorização da Contratante. 

Restou evidenciado no termo de referência, a impossibilidade de 

subcontratação parcial e total do objeto, no subitem 24.47. 

Entretanto, ao final do dispositivo, há brecha para superar a 

vedação no caso de autorização da contratante. 

O artigo 3º, §3º da lei 8.666/93 é cristalino quanto à 

impossibilidade de qualquer sigilo no procedimento administrativo. 

Desse modo, imperioso que se defina, quais casos será possível 

que a administração autorize a subcontratação, se total ou parcial e em qual 

percentual, ou que se exclua a referida possibilidade, eliminando a possibilidade 

com a expressa autorização da SEMED. 

XIII - DO COMPROMETIMENTO DA ECONOMIA DE ESCALA PELA DIVISÃO 

DOS SERVIÇOS EM 14 LOTES – AFRONTA AO ARTIGO 23, §3º DA LLC 

Sabe-se da discricionariedade da administração para definir o objeto 

contratado. Todavia, segundo o disposto na Lei de Licitações, os serviços somente 

poderão ser divididos em várias parcelas e/ou lotes no intuito de ampliar a 

competitividade, desde que não comprometam a economia de escala.  

Deste modo, convém citar o §1º do art. 23 da Lei nº 8. 666/93 

que assim dispõe: 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os 

incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em 
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função dos seguintes limites, tendo em vista o valor 

estimado da contratação: 

(...) 

§1º As obras, serviços e compras efetuadas pela 

Administração serão divididas em tantas parcelas 

quantas se comprovarem técnica e economicamente 

viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao 

melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no 

mercado e à ampliação da competitividade, sem perda 

da economia de escala. 

Sobre o tema, convém citar as condições que devem ser 

observadas, conforme publicação da renomada Revista Zênite de Licitações e 

Contratos: 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA – LICITAÇÃO – POR ITENS – 

CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS 

“O fundamento da divisão do objeto em itens ou lotes é a 

ampliação da competitividade e, consequentemente, a 

obtenção da proposta mais vantajosa. Ocorre que a divisão 

demasiada do objeto pode ensejar a restrição da 

competição, onerando o valor da contratação. (...) 

Estará preservada a razoabilidade quando o administrador, 

na prática de dado ato, observa a dosimetria adequada, 

razoável, lógica, entre as razões do ato e os fins que procura 

atingir. (...) É mister que o comportamento do agente 

público seja equilibrado ao sopesar os contornos da situação 

concreta, a descrição legal e a finalidade a ser atingida. (...) 

Frise-se, dada a importância do tema: tal decisão deve 

nortear-se pela possibilidade técnica e econômica da 

divisão, à vista da realidade de mercado, sempre tendo 

em mira o fundamento maior da licitação por 

itens/lotes, qual seja, a ampliação da competitividade 

e a obtenção da proposta mais vantajosa”. Ver Revista 

Zênite de Licitações e Contratos – ILC, Curitiba: Zênite, n. 

89, p. 570, jul. 2001, seção Consulta em Destaque. 

Portanto, não há que se comparar os custos praticados pela 

empresa FLECHA no contrato findo, com os custos para esta contratação, que serão 

muito mais onerosos porque cada lote conterá o descarregamento de todos os 

custos fixos e operacionais, sem possibilidade de ratear para todos os lotes. 

O próprio Tribunal de Contas da União sumulou quanto à 

inviabilidade do parcelamento do objeto em casos em que comprometer a 

economicidade. Vejamos: 

Contratação pública – Licitação – Objeto – 

Divisibilidade – Adjudicação – Itens – Obrigatoriedade 
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– Súmula nº 247 – TCU  

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e 

não por preço global, nos editais das licitações para a 

contratação de obras, serviços, compras e alienações, 

cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo 

para o conjunto ou complexo ou perda de economia de 

escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla 

participação de licitantes que, embora não dispondo de 

capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 

totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou 

unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação 

adequar-se a essa divisibilidade”. (TCU, Súmula nº 247.) 

Da forma como os serviços foram divididos em lotes, os custos 

operacionais vão, com toda certeza, onerar a proposta das empresas e 

comprometer de sobremaneira a economia de escala. 

Em um caso hipotético, é o mesmo que uma empresa de 

fornecimento de alimentação, instalar uma cozinha flutuante para atender a 

alimentação de diversas escolas de um distrito. Os custos operacionais da cozinha, 

cozinheiros e auxiliares, funcionários para a manutenção e distribuição destas 

marmitas, serão diluídos para atender diversas escolas.  

No caso da contratação ocorrer individualmente por escolas, 

possibilitando que várias empresas executem o mesmo serviço, a administração 

deverá arcar o custo operacional de cada empresa contratada, sendo várias 

cozinhas, vários funcionários, para atender o mesmo objeto que poderia ocorrer em 

um único local e com os mesmos funcionários. 

É o que acontece em relação aos custos não computados com a 

balsa, tripulação e pessoal técnico para logística e distribuição dos combustíveis 

durante todo o percurso do rio, bem como a equipe pra realizar as manutenções 

preventivas e corretivas. 

Portanto, compromete-se a economia de escala em afronta à 

legislação, a disposição dos serviços que hoje são executados em 4 lotes distintos, 

ampliando para 14. 

Tanto que, os preços que serão ofertados pela empresa FLECHA, 

na forma em que foram formatados os lotes, pode ser reduzidos caso a empresa 

seja detentora de vários lotes.  

Como dito, convém citar a possibilidade real de que várias 

empresas ganhem os lotes referente aos serviços de transporte das escolas 

situadas na região do baixo madeira, onde os custos operacionais não poderão ser 

diluídos entre todos os trajetos a serem percorridos, já que cada empresa ficará 

responsável por uma única rota.  

Na verdade, dependendo dos lotes que a empresa sagrar-se 

vencedora, o custo fixo alto tornará o valor da diária oneroso, sendo inviável toda a 
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mobilização para pouca demanda. 

É notório que, a empresa que for executar os serviços em mais de 

uma rota terá maior condições de diluir seus custos operacionais, possibilitando a 

oferta de uma proposta mais econômica.  

Porém, da forma como as rotas foram divididas em 14 lotes, não 

sendo possível a empresa prever em quantos lotes sagrar-se-á vencedora, e por 

isso terá que ofertar preços para cada lote de forma individual, computando os 

custos operacionais e cada um desses lotes, comprometendo seriamente a 

economia de escala.  

XIV - DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA DE 

REALIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO – ALÍNEA “D” DO SUBITEM 19.1 

DO TERMO DE REFERÊNCIA 

O Termo de Referência faz exigência impossível de ser atendida. 

Vejamos o disposto no alínea “d” do subitem 19.1: 

19.1 Deverá ser entregue para Comissão Gestora de 

Contrato no prazo de, até 05 (cinco) dias, após a assinatura 

do contrato, cópia autenticada ou cópia acompanhada do 

original, dos seguintes documentos, sob pena de decair o 

direito a contratação: 

(...) 

d. Seguro Obrigatório incluindo cada embarcação a ser 

utilizada nas rotas/itinerários em que for declarado vencedor 

no certame e para as embarcações inclusas como veículos 

reservas; 

Verifica-se do Circular nº 4/2016 (doc. anexo), emitido em 

01/04/2016, pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil, o referido 

seguro deixou de ser obrigatório por ausência de seguradora que o comercialize, 

em virtude da Medida Provisória (MP) nº 719, publicada no Diário Oficial da União 

em 30/03/2016, que alterou a Lei nº 8.374/91 – Lei do Seguro DPEM. 

Por essa razão, tal seguro deixou de ser exigido pela Marinha do 

Brasil no ato da inscrição das embarcações, bem como em eventuais vistorias e 

inspeções, enquanto não houver no Brasil, sociedade seguradora que ofereça o 

mencionado seguro. 

Deste modo, deve tal exigência ser extirpada do Termo de 

Referência. 

XV - DA ALTERAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO PARA A 

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS 

NOVAS EXIGÊNCIAS QUE RESTRINGEM A COMPETITIVIDADE 

A empresa Flecha Transportes, executou os serviços de transporte 

escolar fluvial para a SEMED por mais de uma década, com os equipamentos que já 
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são de conhecimento da Secretaria. 

Fato curioso nas especificações do objeto, é a inclusão de itens 

que demandam tempo para adequação, excluindo da disputa a única empresa que 

executou os serviços últimos anos, sem qualquer problema de acidentes ou 

intercorrências que justificassem neste processo emergencial, sua inclusão. 

Incluiu-se no equipamento: corrimão, horímetro, capacidade da 

voadeira passou de 14 para 20, caixa de comando com kit de direção instalada, 

enfim, itens que poderiam ser incluídos para o próximo processo licitatório, já em 

trâmite, mas não em contratação direta por dispensa de licitação, dificultando a 

disputa por parte da Manifestante. 

Na verdade, os itens incluídos onerarão os custos dos serviços, e 

não são adaptáveis do dia pra noite, como é o caso de contratação emergencial, 

sem contar com as duas embarcações incluídas que não existiam no contrato 

anterior. Nesse sentido, não há que se comparar preços para esta contratação com 

as anteriormente firmadas, considerando a alteração do objeto, juntamente com a 

nova distribuição dos serviços em 14(catorze) lotes. 

A empresa manifestante necessitaria do prazo de até 60 dias para 

realizar as adequações inseridas no termo de referência, sendo que imediatamente, 

não teria os equipamentos descritos para participação. Assim, indaga-se: Se a 

empresa Flecha, que era a única prestadora desses serviços e seus equipamentos 

não servem, será que alguma outra empresa estará adequada com a 

disponibilização de 76 embarcações nesses moldes? Ou será que tem alguma 

empresa já preparada com os equipamentos descritos para iniciar de forma 

imediata? 

O que precisa se ter em mente, é que independente da empresa 

que será contratada, muitas crianças estão fora da sala de aula, sem terminar o 

ano letivo de 2017, e ainda hoje, a SEMED não concluiu o processo licitatório para 

nova contratação, não se mostrando prudente, exigências e novas especificações 

que impedem uma empresa em potencial como a FLECHA, de ser contratada para 

cobrir a emergencialidade decretada. 

A título de exemplo, cita-se a exigência de que as voadeiras 

contenham “Caixa de comando com kit de direção instalada”. Esta nova 

especificação, exclui todas as empresas que possuam voadeiras conduzidas por 

“timão”, onde o piloto guia a embarcação com uma das mãos nos fundos da 

voadeira.  

Algumas das embarcações da Flecha contém timão, sendo estas 

embarcações utilizadas para conduzir as crianças menores, oportunidade em que o 

piloto fica nos fundos da embarcação e tem visibilidade de todos os alunos. Já a 

caixa de direção (volante), o piloto opera e as crianças ficam nas suas costas, sem 

seu controle e visibilidade. 

Caso a Administração entenda que na prática, há prejuízo pela 

utilização do timão, que utilize essa especificação na licitação em trâmite, 
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considerando os novos custos e o tempo que será dispendido para trocar as 

embarcações com timão para caixa de direção, o que a Manifestante entende não 

ter a menor necessidade e de forma alguma compromete a segurança na prestação 

dos serviços. 

Portanto, caso permaneçam as adaptações incluídas, é importante 

que se conceda m prazo de até 60(sessenta) dias para adaptação, cientes que 

novos itens não computados anteriormente, resultam em acréscimo de valor. 

XVI – DO PEDIDO 

Ante o exposto, bem como amparada nas razões acima 

expendidas, requer a Vossa Senhoria o acolhimento dos questionamentos 

apresentados nesta MANIFESTAÇÃO, para suspender a sessão de abertura do 

Chamamento até que sejam analisados em caráter de urgência todas as 

irregularidades apontadas que restringem à competitividade e oneram a 

Administração Pública, de modo a retificar o Termo de Referência para possibilitar a 

participação de maior número de empresas, e concretizar a busca da proposta mais 

vantajosa, que ao mesmo tempo atenda de forma imediata as necessidades 

emergenciais da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Termos em que pede e espera deferimento. 

 

Porto Velho (RO), 20 de março de 2019. 
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