
 
 

CASCALHEIRA BELA VISTA EIRELI - EPP 
CNPJ nº 15.665.620/0001-17 

Estr. 13 de setembro KM 8,5 Ramal Viçosa, Porto Velho-RO 
pimenter1@yahoo.com.br Fone: (69) 9 9241-6453 

 

A 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2019/SML/PVH 

PROCESSO Nº 02.00432/2018 

SRP Nº 013/2019/SML/PVH 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CASCALHO 

LATERÍTICO PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA ZONA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO. 

 

 

A empresa CASCALHEIRA BELA VISTA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ N° 

15.665.620/0001-17, sediada a Estr. 13 de setembro KM 8,5 Ramal Viçosa, Porto Velho-RO CEP 

76.834-899, por intermédio de seu Sócio - Administrador, a Sr. José Celestino Afonso Pimentel, 

vem, perante Vossa Senhoria. Interpor o presente  

 

RECURSO ADMINISTRATIVO  

(registrado na forma eletrônica tempestivamente em 26/04/2019)  

 

contra a decisão proferida por essa respeitável Comissão Permanente de 

Licitações que a julgou como declarada vencedor no presente certame a empresa M. L. R. 

EDUARDO LTDA ME inscrita no CNPJ nº 05.764.204/0001-12, tudo conforme adiante segue, 

rogando, desde já, seja o presente dirigido à autoridade que lhe for imediatamente superior, caso 

V. Sa., não se convença das razões abaixo formuladas e, não proceda com a reforma da decisão 

ora atacada, decidindo, por consequência, pela habilitação da empresa declarada vencedora.  

 

DA TEMPESTIVIDADE 
 

É o presente Recurso Administrativo plenamente tempestivo, uma vez que a 

intimação para da Decisão Administrativa ora atacada se deu aos 26 (vinte e seis) dias do mês de 

abril de 2019.  

11.2. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de, no 

mínimo, 30 minutos, durante o qual, qualquer licitante poderá, 

de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 

manifestar sua intenção de recurso. 

Sendo o prazo legal para a apresentação da presente medida recursal de 03 

(três) dias, são as razões ora formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do 

prazo recursal na esfera administrativa apenas se dará na data de 02 (dois) de maio do ano em 
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curso haja vista o feriado nacional do dia 01 (um) de maio, razão pela qual deve essa respeitável 

Comissão Especial de Licitação conhecer e julgar a presente medida.  

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. 

DOS FATOS 

 

O Certame ocorreu na data do dia 22/04/2019 às 11:30 (horário de Brasília) 

conforme especificado no edital. 

Após a fase de lances em encerramento randômico a empresa M.R.L. Eduardo 

Ltda Me sagrou-se vencedora da fase de lances. Logo em seguida foi solicitado pela Sra. Pregoeira 

via sistema, o envio da documentação de habilitação e proposta de preços readequada ao lance 

vencedor, na qual a empresa arrematante os enviou dentro do prazo de 02 (duas) horas conforme 

previsto no edital. 

Após solicitarmos vistas da documentação enviada, prontamente atendida pela 

Sra. Pregoeira, observamos que os Atestados de Capacidade Técnica, enviados pela empresa 

M.R.L. Eduardo Ltda Me encontra-se em desconformidade com o que se pede o edital, vejamos: 

No Edital: 

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 10.4.1. Atestado de 

capacidade técnica (declaração ou certidão), exclusivamente 

em nome do licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove o desempenho da licitante 

em fornecimento pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto deste instrumento. 

Do Termo de Referência (anexo II) do edital: 

6.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 6.1. Atestado(s) de 

Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o 

desempenho da empresa LICITANTE em fornecimento 

pertinente e compatível EM CARACTERÍSTICAS, 

QUANTIDADES E PRAZOS com o objeto deste termo, 

conforme art. 30, II da lei 8.666/93. (Grifo nosso) 
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Foram 03 (três) os Atestados enviados pela empresa arrematante conforme 

descrito a seguir: 

 S.E. Locações e Terraplanagem EPP sito a Rua Rio Candeias, nº 4171 – Nova Esperança 

– Porto Velho/Ro cujo documento apresenta papel timbrado incompleto, pois não apresenta 

número de CNPJ da empresa que está emitindo o documento. No corpo do referido atestado a 

empresa não menciona a quantidade fornecida, prazo de fornecimento e, as características do 

material mais precisamente copiada e colada do edital desta licitação, atestado este emitido em 18 

de março de 2019 e assinado pelo Sr. Luiz Felipe Bastos Avila (CREA 165833/D-RJ) Engenheiro 

responsável da empresa S.E. Locações e Terraplanagem. 

 Betontech Tecnologia de Concreto Ltda CNPJ nº 11.382.931/0001-18 sito a Rua Rio 

Candeias, 4171 – Nova Esperança – Porto Velho/RO, apresentada uma cópia bem ilegível, no 

corpo do atestado também não informa a quantidade fornecida, o prazo e as características do 

material idênticas a do atestado anterior, emitido em 05 de junho de 2016 e assinado pelo Sr. Luiz 

Felipe Bastos Avila Engenheiro responsável da empresa Betontech Tecnologia de Concreto Ltda. 

 Consorcio Aterpa M. Martins – EMSA CNPJ nº 11.794.469/0001-66 sito a Av. dos 

Emigrantes, bairro Balsa em Porto Velho/RO, apresentada cópia não tão legível, no corpo do 

atestado nenhuma informação sobre quantidade entregue, prazos e a descrição do material idêntica 

aos outros dois atestados mencionados anteriormente, emitido em 27 de março de 2013, este 

assinado pelo Sr. Euripedes Carlbar Queiroz Gimenez Chefe administrativo de Obras. 

 

A pregoeira, após o recebimento dos documentos suspendeu a sessão 

remarcando para dia 23/04/2019 para dar resultado das devidas análises dos documentos 

apresentados. 

 

No dia 23/04/2019 a pregoeira publicou no sistema do Licitacoes-e relatório de 

diligência realizada tendo em vista que havia algumas dúvidas e incertezas alusivas a dois 

atestados de capacidade técnica apresentados nos documentos de habilitação. Conforme previsto 

no item 8.6. O Pregoeiro, em qualquer fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências 

julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às 

solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação, sob pena de 

desclassificação da oferta, bem como, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro 

de Pessoal do Município /RO ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar 

sua decisão. 

 

Segundo relatório da Sra. Pregoeira, foi solicitado da empresa M.R.L. Eduardo 

Ltda ME notas fiscais que comprovassem a veracidade dos atestados emitidos pela empresa 

Betontech Tecnologia de Concreto Ltda e Consorcio Aterpa M. Martins – EMSA que acreditamos 

ser estes os que geraram dúvidas, haja vista que conforme relatado anteriormente, estes foram 

apresentados em cópias ilegíveis. Ainda segundo a Sra. Pregoeira em seu relatório da diligência a 

empresa arrematante apresentou muitas notas emitidas para as empresas Betontech e Consorcio 

Aterpa, o que motivou a Sra. Pregoeira e tirar cópias somente das quatro ultimas folhas e ainda as 

mesmas sendo conferidas online confirmando a validade das mesmas. 
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 Diante dos relatos e documentos apresentados gostaríamos de destacar os seguintes pontos: 

 

 As notas Fiscais emitidas para empresa Betontech Tecnologia de Concreto Ltda nº 074 

R$ 3.162,50 17/10/2016; nº 075 R$ 1.087,50 08/11/2016; nº 76 R$ 1.350,00 24/11/2016 e 

nº 77 R$ 1.050,00 14/12/2016. 

1. O atestado foi emitido em 05 de junho de 2016 e as notas fiscais que foram 

adicionadas ao processo são com data posterior a emissão do atestado, ou seja, 

existe uma inversão nos tramites documental, visto que é emitido primeiro o 

atestado e depois realizada a entrega; 

2. O valor das notas apresentadas está em desacordo com o especificado no edital, 

pelo valor insignificante apresentado, pois ficam muito aquém do exigido. Sendo  

expressiva a quantidade de 371.150,82 M³ que deverá ser fornecida a Prefeitura e 

de acordo com o item  6 do Termo de referência (anexo II) do edital, o atestado 

deve ser compatível EM CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS 

com o objeto, sendo inclusive mencionado com letras garrafais, sugerindo assim 

que estas informações são realmente necessárias ao documento que será 

apresentado; 

3. Os endereços das empresas Betontech e S.E. Locações são os mesmos mudando 

apenas a sala 02 da empresa S.E. Locações (informação esta ocultada no papel 

timbrado), pois se for observado o endereço das duas empresas é o mesmo, esta 

informação é obtida ao emitir o cartão de CNPJ junto a Receita Federal; 

4. O Sr. Luiz Felipe Bastos Avila Engenheiro responsável da empresa Betontech e 

S.E. Locações e Terraplanagem, que assina os atestados, gera suspeição pelo fato 

do mesmo ser a pessoa responsável pela emissão de ensaios granulométricos, 

conforme pode ser observado nos ensaios do nosso material conforme documento 

em anexo (1). 

 

 As notas Fiscais emitidas para empresa Consorcio Aterpa M Martins - EMSA nº 03 R$ 

21.058,80 16/05/2013; nº 017 R$ 4.274,96 07/10/2013; nº 022 R$ 7.245,00 02/12/2013;. 

1. O atestado foi emitido em 27 de março de 2013 direcionado ao Pregão nº 006/2013 

7ª Batalhão de Eng. De Construção – 7º BEC e as notas fiscais que foram 

adicionadas ao processo são com data posterior a emissão do atestado, ou seja, 

também existe uma inversão nos tramites documental, visto que é emitido primeiro 

o atestado e depois realizada a entrega; 

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

entregue a Prefeitura. 

 

DO PEDIDO 
 

Por todo o exposto, requer: 
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a) O conhecimento do presente recurso para que, em seu mérito, seja julgado 

procedente para desclassificar e inabilitar a Recorrida M.L.R. EDUARDO LTDA ME para o Lote 

01, bem como para desclassificar a sua proposta comercial para o respectivo lote, consoante à 

fundamentação supra, haja vista que os atestados apresentados para habilitação encontram-se em 

desconformidade e fora do que se pede o edital. 

 

 b) Acaso Vossa Senhoria entenda que a decisão habilitatória e classificatória 

não deva ser reformada, requer sejam os autos encaminhados à Autoridade Competente para 

apreciação do pedido de reforma retro consignado, considerando a importância e idoneidade da 

empresa a ser contratada, para enfim não ocasionar embaraços e paralizações das obras e atividades 

pública, em razão dos descumprimentos da obrigação de fazer.   

 

Termos em que, Pede e espera deferimento. 

 

Porto Velho, RO, 30 de abril de 2019. 
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