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Ilustríssima Pregoeira da Prefeitura Municipal de Porto Velho – 

Rondônia- Superintendência Municipal de Licitações 

 

Pregão Eletrônico nº 035/2019/SML/PVH 

Sistema de Registro de Preços nº 013/2019/SML/PVH 

Processo Administrativo nº 02.00432/2018 

 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CASCALHO  

E-MAIL: pregoes.sml@gmail.com 

 

MOTA & OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, empresa 

de Direito Privado, devidamente qualificada nos presentes autos, por 

intermédio do seu representante legal, vem respeitosamente e 

tempestivamente, expor as suas razões de 

 

RECONSIDERAÇÃO DA  DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Contra a decisão proferida pela Comissão de Licitação que manteve 

como vencedora do certame a empresa M L R EDUARDO LTDA ME, CNPJ nº 

05.764.204/0001-12, nos termos das razões presentes doo processo supra, 

requerendo o recebimento e processamento do presente. 

 

Requer, outrossim, que seja concedido efeito suspensivo ao 

procedimento licitatório, até seu julgamento, bem como seu envio a 

Procuradoria Geral do Município para analise das questões a seguir 

mencionadas. 

 

II – DA SINTESE DAS RAZÕES DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

 

 As razões elencadas no Recurso, foram julgadas de maneira genérica 

não adentrando ao mérito de cada questão apontada. 

 Em alguns casos, esta comissão veio em defesa da licitante informando 

ou até mesmo julgando além do que descrito no recurso ou até mesmo nas 

razões da empresa. 

 Nota-se ainda que o edital descreveu o material  a ser comprado de 

maneira idêntica as especificações do material contidas nos atestados de 

capacidade técnica juntados a este processo e emitidos 05 anos antes da 

Licitação.  
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Esta comissão acatou as razões da Vencedora a qual mencionou 

deslealdade das concorrentes ora recorrentes alegando que os mesmos de 

maneira desleal, tentavam induzir a erro, esquecendo-se de observar que os 

dois recorrentes alegaram em suma os mesmos argumentos. 

  

Não se trata de excesso de formalismo, mas de observância ao Principio 

da Vinculação ao Edital pois é inaceitável que, mesmo juntando atestados com 

erros grosseiros ou incompatíveis com o objeto a ser licitado, mesmo sem a 

Licença do DNPM exigida pelo edital, mesmo a jazida não possuindo alvará de 

funcionamento, esta comissão mantem a licitante vencedora contrariando os 

argumentos das duas licitantes recorrentes. 

 

Chega-se a inferir que a comissão é soberana e as duas recorrentes 

estão apenas divagando ideias...   

 

Esta comissão decidiu o recurso desta licitante em 26 laudas, sendo 

estas 16, copiando e colando o que já estava no processo, (Itens do recurso, 

edital e razões) 4 laudas conceituando desnecessariamente princípios ou 

definições e 6 laudas julgando genericamente o mérito das alegações do 

recurso. 

 

Atentando ao fato de que “quem muito fala muito erra”, esta comissão 

enfatizou o principio da vinculação ao Edital, bem como o da isonomia, e xxx, 

princípios estes os quais não cumpriu ao aceitar que a Vencedora 

apresentasse uma Guia de Exploração em substituição ao descrito no edital, a 

licença de Exploração, e ainda admitiu que mesmo a data dos atestados 

estando errada, entendeu por erro grosseiro e aproveitou o documento, sendo 

pelo ordenamento jurídico, documento com erro grosseiro deve ser excluído ou 

inutilizado para garantir a moralidade do certame.     

 

De maneira objetiva, serão abaixo relacionados os vícios do processo 

que se espera sejam analisados de maneira técnica em estrita observância as 

normas editalícias e legislação pertinente.  

 

1- Atestado de Capacidade Técnica divergentes ao 

descrito no Edital e com indícios de falsidade. 
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Foram apresentados três atestados, e todos tem suas quantidades 

incompatíveis ao objeto licitado, entendemos ser um registro de preço e 

que a demonstração da capacidade não necessita ser compatível a 

quantidade total da compra, porém, as quantidades descritas nos 

atestados, são irrisórias frente ao objeto da contratação. 

 

Ao se observar as notas fiscais, além da divergência das datas 

conforme já explanado, se observa que não foi a empresa que entregou 

o material nos compradores, ou seja, mais uma vez incompatível com o 

objeto licitado, pois a entrega do material também deve ser comprovada. 

 

As coincidências de endereços das empresas Betontec e SE 

Locações as quais atestaram que compraram materiais do Vencedor, 

funcionam no mesmo endereço conforme declarado, mas uma não é 

construtora, e apenas faz ensaios através de analises de produtos frente 

as normas para cada caso, não se entendendo para tanto por qual 

motivo a mesma comprou o material, se não o utiliza como insumo. 

 

Já a outra, SE Locações, seu atestado não preenche os requisitos 

necessários a aceitação e estranhamente foi assinado pelo mesmo 

engenheiro da empresa anterior, e esta pregoeira em diligencia, afirmou 

tratar-se de empresa do mesmo dono, deixando de juntar os 

documentos comprobatórios ou ainda as notas fiscais das vendas 

realizadas a esta. 

 

Observamos que esta comissão entende ser normal duas 

empresas do mesmo sócio, sediadas no mesmo endereço, atestarem 

em documentos diferentes a capacidade técnica da Concorrente que por 

muita coincidência possui erro grosseiro em seus documentos e não 

justificam o real motivo de ter notas fiscais de um e de outra não e ainda 

embaraços quanto as datas.  

   

O outro atestado é de empresa de outro estado, que não possui 

filial e Rondônia, porém o carimbo do CNPJ afirma o endereço em Porto 

Velho e está assinado por pessoa que dificilmente se possa comprovar 

os poderes frente a empresa declarante, situação no mínimo inusitada, 

porém nos leva a indícios de falsidade do mesmo, o que será remetido 

aos locais pertinentes para elucidação dos fatos.  

 



 
CNPJ 11.086.432/0001-83 

 

E-MAIL: bate_estaca_pvh@hotmail.com - (69) 98401-2093 
Endereço: Avenida Calama, 1542 – Olaria - Porto Velho/RO, 76801-276 

 
4/12 

 

 

Importante a observação de que estamos em uma cidade com a 

maior extensão territorial do Brasil e com aproximadamente 500.000 

habitantes, e a Licitante com tanto tempo de serviço somente atestou a 

venda de material a três empresas, uma de fora que utilizou de carimbo 

com informação falsa e  duas empresas que ainda possuem o mesmo 

sócio? No mínimo estranho, não acha? 

 

2 – Área de Exploração sem licença adequada.  

   

Analisando os documentos juntados ao presente processo 

podemos asseverar os pontos abaixo: 

a) A propriedade da área esta sendo regularizada junto ao terra legal, 

portanto, pertence a União, o que não é fato impeditivo de exploração, 

porem compete a União a outorga, permissão e licenciamento da 

atividade, o que caberia ao município se estivesse dentro de seu 

perímetro urbano, mas não está. 

b) O Edital prevê a necessidade de Alvará ou Outorga do DNPM, e a 

pregoeira de maneira equivocada defende a concorrente explanando 

que a Guia de Exploração é o documento hábil a exploração. Ocorre que 

a guia é documento anterior a Outorga ou Alvará expedido pelo DNPM, 

é expedido quando a Jazida ainda não tem sua autorização de 

exploração definitiva e conforme leitura da explanação na decisão, há 

interpretação errônea dessa pregoeira, devendo a mesma buscar as 

normas legais para tanto, não somente acreditar em tudo o que dizem 

os diligenciados.  

c) Quanto ao Impedimento de exploração referente a intercorrência da APA 

Rio Madeira, também diligenciamos em diversos órgãos da 

administração Publica para melhor entendimento da situação, 

 

Houve recomendação do MPF e MPE que fosse suspensa a Licença da 

empresa MLR devido a denuncia de que a mesma estaria dentro da APA, sua 

Licença foi suspensa e em seguida a SEDAM e diligencia de Vistoria, afirmou 

que a Jazida, estava fora da APA, esquecendo se de mencionar que estava na 

área de amortecimento e ainda não mencionando nada acerca da ANUENCIA 

ao licenciamento do Município.  

 

O MPE, levado a erro por documento juntado pela empresa MLR em que 

afirmou ter sanado a questão junto a SEDAM, despachou o procedimento no 
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sentido de Arquivar o processo, o qual não foi arquivado devido a percepção de 

que a SEDAM, não deu a ANUENCIA exigida na legislação e sim apenas em 

vistoria afirmou que a JAZIDA estava fora da APA, descumprindo assim o 

recomendado pelo MPE. 

O procedimento ainda não foi arquivado e o DNPM também através do 

Sr Joaquim, afirmou ao representante desta licitante que a GUIA DE 

EXPLORAÇÃO somente foi expedida devido a autorização da Promotora do 

meio Ambiente. 

 

Ocorre que o Sr Joaquim por algum motivo tem dado explicações 

informais que não coincidem com os autos, pois não há no procedimento do 

MPE qualquer autorização ao município para que licencie a empresa MLR e 

ainda conforme mencionou a Ilustre pregoeira, o mesmo informou que a GUIA 

é o único documento hábil a exploração, faltando mais uma vez com a verdade, 

e assim, por algum motivo embaraçando o processo licitatório.  

 

 A titulo de sugestão a esta comissão, enfatiza-se a necessidade de um 

reestudo aos tópicos abordados ainda no recurso, principalmente nos itens 

relacionados ao DNPM, licenças, Guias e suas validades, para que se possa 

de maneira definitiva mensurar o equivoco que comete essa administração em 

sua decisão. 

 

 Observa-se ainda que a JAZIDA não possui alvará de Funcionamento 

Municipal, pois todos os documentos juntados como afirma a Senhora 

pregoeira são da empresa, porem, sem analisar o verdadeiro cerne da questão, 

não julgou o apontamento recursal referente a este vicio. 

  

 Note que a Jazida é uma frente de trabalho e a legislação obriga que 

qualquer empreendimento para que esteja apto ao funcionamento deve estar 

de porte de Alvará de funcionamento, e no caso em questão a empresa 

apresentou o alvará de seu escritório na cidade, e não da JAZIDA. 

 

 Não se trata este tópico de licenças ambientais ou de exploração, 

aborda-se simplesmente o fato de que a frente de trabalho em que o município 

comprará uma grande quantidade de material não possui alvará de 

funcionamento. 

  

3 – Balanço Patrimonial 2018 sem perecer contábil. 
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Sem adentrar tecnicamente a necessidade do parecer que é um 

requisito a validade do balanço patrimonial, esta comissão ignorou a 

necessidade do acompanhamento do presente parecer, abrindo perigoso 

precedente frente a demais licitações, possibilitando com esse vicio, contratar 

empresas que não tenham condições financeiras de arcar com a contratação, 

levando esta municipalidade a risco.   

 

VI - DOS PEDIDOS A SEREM RECONSIDERADOS 

 

 Sejam analisados os argumentos de reanalise trazidos a esta 

comissão e sejam ainda encaminhados os autos a autoridade superior 

bem como à Procuradoria Geral do Município de Porto Velho, para 

acurado estudo quantos aos equívocos existentes na decisão ora 

recorrida.  

 

Requer-se que essa Comissão de Licitação suspenda o processo supra 

até o julgamento deste pedido de Reconsideração, e, na hipótese não 

esperada de indeferimento deste, seja, devidamente informado, à autoridade 

superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93. 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

Porto Velho, 16 de maio de 2019. 

 

 
 

 

 




