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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 
LATERÍTICO PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA ZONA URBANA 
DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO, visando atender as necessidades da 
Administração Publica Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme 
disposições deste Edital e seus anexos.  
 
E-MAIL: pregoes.sml@gmail.com 
 

MOTA & OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, 
empresa de Direito Privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 
11.086.432/0001-83, estabelecida na Rodovia BR 364, saída para Rio Branco – 
AC, sn, KM 4,5 BATE ESTACA, bairro Eletronorte, CEP 76.808-695, Município 
de Porto Velho, estado de Rondônia, Licença Ambiental de Operação nº 
361/DLA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA, Licença de 
Operação nº 16/2015 – Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, 
por intermédio do seu representante legal, vem respeitosamente e 
tempestivamente  nos termos do art. 109, "caput", da Lei nº 8.666/93 e art. 4º, 
inciso XVIII, da Lei nº 10.520/2002, expor as suas razões de 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

Contra a decisão proferida pela Comissão de Licitação que 
Aceitou e Habilitou a empresa M L R EDUARDO LTDA ME, CNPJ nº 
05.764.204/0001-12, nos termos das razões anexas, que ficam fazendo parte 
integrante deste procedimento licitatório, requerendo o recebimento e 
processamento do presente RECURSO ADMINISTRATIVO na forma da Lei e 
do Edital de Licitação. 
 

Requer, outrossim, que seja concedido efeito suspensivo ao 
procedimento licitatório, até seu julgamento, como determina o artigo 109, I, 
“a”, e § 2º , da Lei 8.666/1993. 
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I – DA TEMPESTIVIDADE 
 

É o presente Recurso Administrativo plenamente tempestivo, 
uma vez que nos termos do inciso XVII do artigo 4º da Lei 10.520/2002, cabe 
recurso administrativo no prazo de 03 (três) dias da decisão, são as razões ora 
formuladas plenamente tempestivas. 
 
II – DA SINTESE DAS RAZÕES DO RECURSO 
 

Atestados apresentados divergentes ao exigido no edital, e a 
área de exploração da jazida tem manifestação do Ministério Público contraria 
a exploração, entre outras questões. 
 
II. 1 – Atestado de Capacidade Técnica Incompatível 
II. 2 – Áreas de exploração sem licença adequada e Respectivo Alvará 
II. 3 – Balanço Patrimonial 2018 (falta de emissão de parecer contábil / 
condições financeiras irregulares) não cumpre requisitos necessários as 
Ciências Contábeis.  
 
III – DOS FATOS 
 

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame 
licitacional susografado, a recorrente e outras licitantes, dele vieram participar. 

 
Em observância as exigências do instrumento convocatório 

(edital) e as normas que regem todas as licitações públicas, é necessário 
observar e ressaltar que todos os LICITANTES tiveram TEMPO suficiente para 
realizar LEITURA minuciosa do edital. 

 
Nenhum LICITANTE pode alegar DESCONHECIMENTO DA 

LEGISLAÇÃO e DAS REGRAS DO EDITAL, pois o próprio objeto da licitação é 
bastante claro com relação a contratação de empresas com QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA no fornecimento de CASCALHO LATERÍTICO PARA 
MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 
PORTO VELHO-RO. 

 
Salutar acrescentar o que menciona o art. 43, § 3º, pelo qual é 

“facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
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promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, VEDADA A INCLUSÃO POSTERIOR DE 
DOCUMENTO OU INFORMAÇÃO QUE DEVERIA CONSTAR 
ORIGINARIAMENTE DA PROPOSTA.” 

 
 

III. 1 – Atestado(s) de Capacidade Técnica Incompatível 
 

A empresa M L R EDUARDO LTDA ME, CNPJ nº 
05.764.204/0001-12, classificada em primeiro lugar no certame foi convocada a 
apresentar PROPOSTA e TODOS os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no 
dia 22/04/2019. 

 
Passado alguns dias, a Comissão de Licitação realizou 

DILIGÊNCIA junto à empresa, com relação aos “atestados de capacidade 
técnica” apresentados na fase de habilitação aos quais citamos: 
 
III. 1.a – Atestado de capacidade técnica  
Objeto do atestado: Cascalho laterítico 
Emissor: Consórcio Aterpa M. Martins – EMSA 
CNPJ do Emissor: 11.794.469/0001-66 
Endereço do emissor: Av. dos Imigrantes, bairro Balsa, CEP 76.801-799 – 
Porto Velho – RO 
Data da emissão: 27 de março de 2013. 
 
Considerações sobre o “atestado” emitido pela empresa CONSÓRCIO 
ATERPA no dia 27 de março de 2013 e as notas fiscais disponibilizadas 
pela empresa M L R EDUARDO LTDA ME, CNPJ 05.764.204/0001-12: 
 

i. Consta no “atestado” que a empresa emissora foi o Consórcio Aterpa M. 
Martins – EMSA, CNPJ nº 11.794.469/0001-66, localizada na Avenida 
dos Imigrantes, bairro Balsa, na cidade de Porto Velho – RO. 
Em consulta ao SITE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, o CNPJ nº 
11.794.469/0001-66 – CONSÓRCIO ATERPA M. MARTINS – EMSA, 
SITUA-SE EM BELO HORIZONTE – MG. O carimbo de cnpj e o 
endereço do DECLARANTE não condiz com a realidade, conforme 
consulta a Receita Federal do Brasil. 
Além desta “SITUAÇÃO” e observando as “NOTAS FISCAIS” 
emitidas pela empresa M L R EDUARDO e encaminhadas na 
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DILIGÊNCIA efetuada pela Comissão de licitação, observa-se que o 
“atestado” ao invés de comprovar capacitação técnica, tem o 
objeto de “PREVISÕES FUTURISTICAS” senão, vejamos: 
Data de emissão do atestado: 27 de março de 2013 
Nota Fiscal apresentada pela empresa: 000.000.017 – emissão: 07 
de outubro de 2013 
Nota Fiscal apresentada pela empresa: 000.000.022 – emissão: 
02/12/2013. 
Nota Fiscal apresentada pela empresa: 000.000.003 – emissão: 16 
de maio de 2013. 
 
Ou seja, 
 

Além do “atestado” ter sido emitido com “data anterior” as 
notas fiscais, fato que por si só, já invalidaria o documento citado, a empresa 
criada em 2010 é localizada em BELO HORIZONTE – MG conforme consta na 
base de dados da RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ao contrário demonstrado 
no documento encaminhado pela empresa e nas “notas fiscais futuras” que 
foram objeto de diligência pela Comissão de Licitação. 

 
ii. O atestado não possui reconhecimento de firma ou sequer a copia 

juntada estava autenticada, pois o carimbo próximo a assinatura não 
atesta autenticidade da assinatura. 

iii. A declaração de capacidade deve ser atestada por quem possua 
poderes para tal, o que não é o caso do presente atestado, pois além de 
a empresa ter sua sede em cidade distinta, o declarante deveria ser 
minimamente responsável por uma filial na cidade de Porto Velho, 
porém não é o que demonstra o carimbo do CNPJ e os demais dados ali 
presentes. 
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III. 1.b – Atestado de capacidade técnica  
Objeto do atestado: Cascalho laterítico 
Emissor: Betontech Tecnologia de Concreto LTDA 
CNPJ do Emissor: 11.382.931/0001-18 
Endereço do emissor: Rua Rio Candeias, 4171, bairro Nova Esperança, CEP 
76.822-550 – Porto Velho – RO 
Data da emissão: 06 de junho de 2016. 
 

i. Consta no “atestado” que a empresa emissora foi o Betontech 
Tecnologia de Concreto LTDA, CNPJ nº 11.382.931/0001-18, emitido 
em 06 de junho de 2016. 
Observando as “NOTAS FISCAIS” emitidas pela empresa M L R 
EDUARDO e encaminhadas na DILIGÊNCIA efetuada pela Comissão 
de licitação, observa-se que o “atestado” ao invés de comprovar 
capacitação técnica, tem o objeto de “PREVISÕES FUTURISTICAS” 
senão, vejamos: 
Data de emissão do atestado: 06 de junho de 2016 
Nota Fiscal apresentada pela empresa: 000.000.074 – emissão: 17 
de outubro de 2016 
Nota Fiscal apresentada pela empresa: 000.000.075 – emissão: 08 
de novembro de 2016. 
Nota Fiscal apresentada pela empresa: 000.000.076 – emissão: 24 
de novembro de 2016. 
Nota Fiscal apresentada pela empresa: 000.000.077 – emissão: 14 
de dezembro de 2016. 
 

 
Ou seja, 
 

O “atestado” foi emitido com “data anterior” as notas fiscais, 
fato inusitado e futurístico. 

 
ii. Importantíssimo ainda mencionar que há outro atestado de capacidade 

Técnica, esse não citado na diligencia, porém, juntado pela Concorrente 
no ato do envio dos documentos de habilitação a esta comissão da 
empresa SE LOCAÇÕES  o qual não possui requisito obrigatório para 
verificação e possível validação, devido a falta de CNPJ, porém, o Eng 
LUIS FELIPE BASTOS AVILA responsável técnico, assinou tanto pela 
empresa SE LOCAÇÕES quanto pela Empresa BETONTEC. 
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Além da incrível coincidência da similaridade do técnico 

responsável, também é de fácil percepção, observando o rodapé do atestado 
que o endereço de ambas empresas também é o mesmo, indicando assim, 
fortes indícios que fragilizam a lisura dos atestados bem como de sua 
capacidade técnica.  

  
A administração não pode e não deve fechar os olhos para os 

fatos citados e cabalmente demonstrados sobre os “atestados futurísticos” 
apresentados pela empresa juntamente com as notas fiscais que foram objeto 
de diligência por parte da Administração, bem como a estranha 
coincidência de endereços e responsáveis técnicos. 

 
Oportunidade e tempo foi dado a empresa M L R EDUARDO 

LTDA ME, CNPJ nº 05.764.204/0001-12, para comprovar sua HABILITAÇÃO 
TÉCNICA, reconduzir a uma NOVA DILIGÊNCIA abriria um precedente 
PERIGOSO, além da QUEBRA DA ISONOMIA entre as empresas participantes 
do certame. 

 
III. 2 – Áreas de exploração (processo DNPM nº 886.051/2005) 
 

Antes de entrar no mérito sobre o DOCUMENTO 
ENCAMINHADO PELA EMPRESA M L R EDUARDO LTDA ME, CNPJ nº 
05.764.204/0001-12, na fase de HABILITAÇÃO, é necessário fazer uma 
rápida explanação sobre as autorizações/certidões/alvarás da área de 
exploração mineral. 

 
O DNPM – Departamento Nacional de Pesquisas Minerais 

adota o Regime de Autorização e Concessão para aproveitamento de recursos 
minerais.  

 
O objetivo final na utilização desses regimes é um título que 

permita o aproveitamento do recurso mineral que, no caso, é uma portaria do 
Ministro das Minas e Energia, denominada corriqueiramente de Portaria de 
Lavra (Artigo 43 do Código de Mineração).  

 
A documentação concernente ao requerimento de lavra será 

analisada no DNPM e, estando bem instruída, ensejará a Concessão pelo 
Ministro de Minas e Energia de uma Portaria, documento necessário a que o 
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interessado obtenha a licença de operação junto a CPRH; e possa fazer o 
aproveitamento da substância mineral de interesse. 

 
Ou seja, 
 

i. A empresa ao encaminhar a GUIA DE UTILIZAÇÃO nº 20/2018, tem 
prazo de validade 17/08/2019, diferentemente a necessidade e objeto 
pleiteado pela PREFEITURA DE PORTO VELHO – RO. 

 
“Para não inviabilizar as obras de recuperação e 
manutenção da malha viária nos próximos 12(doze) meses, 
se faz necessário adotar o procedimento de Registro de Preços 
para essa aquisição, uma vez, que tal procedimento evita o 
fracionamento de despesas, sendo ainda dispensável ate na 
licitação do mesmo a indicação de recursos orçamentários, 
bem como, possibilita a aquisição parcelada do produto 
conforme necessidade e disponibilidade orçamentaria desta 
Prefeitura Municipal de Porto Velho.” 
 
4. LOCAL DE APLICAÇÃO E PRAZO DE CONSUMO 
 
4.1. O material será aplicado em diversas ruas da zona urbana 
do município de Porto Velho – RO, de acordo com a relação de 
ruas apresentadas junto a memoria de calculo (Anexo II). 
4.2. O prazo previsto de consumo será de 12 (doze) meses. 

 
A Administração agiu de forma CORRETA, quando 

condicionou no edital, que a empresa deve apresentar ALVARÁ DE 
EXTRAÇÃO DOS MINERAIS, expedido pelo Departamento Nacional de 
Pesquisa Mineral – DNPM (item 10.9 do instrumento convocatório), 
justamente por entender que a empresa já deve ter a Portaria de Lavra (Artigo 
43 do Código de Mineração) o que garante o cumprimento FIEL do contrato 
pelo período de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura contratual. 

 
Ademais a leitura do item 7.14. do Termo de referencia, 

integrante do presente Edital é clara ao mencionar a obrigatoriedade de 
apresentação da LAO por todo o tempo de contrato, dessa forma e de maneira 
consequente, os documentos necessários a existência da LAO deverão cumprir 
essa mesma necessidade.  
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 “A contratada deverá apresentar Licença de 

Operação – LAO, definida da jazida a ser explorada e válida 
por toda vigência do contrato.’ 
 

ii. Além de todo o exposto também é necessário observar que a LICENÇA 
AMBIENTAL DE OPERAÇÃO nº 133/DLA expedida pela SEMA, com 
vencimento em 28/08/2023, está sendo objeto processual no Ministério 
Público de Rondônia conforme autos 2018001010069180. 
 

 O Procedimento em tramite no MPE visa a suspensão de 
qualquer exploração mineral na área da APA do Rio Madeira ou em seu 
entorno e a jazida da empresa M.L.R Eduardo ao que se observa do 
procedimento supra, está contida na APA ou seu entorno. 

 
 Conforme se depreendem da LC 140 de 2011, não é permitido ao 

Município o Licenciamento de Atividades degradantes ao meio ambiente no 
interior, entorno, ou área de amortecimento da APA, sem a anuência do Órgão 
Gestor da mesma. 

 
 Os procedimentos necessários ao Licenciamento de 

empreendimentos dessa natureza e nesta localização exigem estudos 
diferenciados de impacto ambiental e respectivos monitoramentos. 

 
 Em despacho datado de 18 de julho de 2018, a Promotoria de 

Defesa do Meio Ambiente notificou a empresa que demonstrasse a anuência 
da SEDAM devido a área estar no entorno e tanto a SEMA, quanto a SEDAM e 
o DNPM permaneceram silentes a esta anuência a qual por si, é precedida de 
analises, relatórios e documentos inexistentes para esta empresa até o 
momento. 

 
 Observa-se que em novembro de 2018 a Promotoria de Defesa 

do Meio Ambiente, oficiou a SEMA informando que a empresa não possui 
anuência/autorização do Órgão Gestor da APA e que adotasse medidas 
cabíveis e informasse ao MPE no prazo de 10 dias  

 
 Desta forma foi determinada a suspensão da licença da empresa 

M.L.R Eduardo ate que a mesma providenciasse a anuência ou autorização, o 
que foi de pronto obedecido pela SEMA e em poucos dias depois, em 
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desobediência ao referido oficio, Reativou a referida Licença baseando-se em 
mero Relatório de Constatação, documento que não possui o condão 
autorizatorio para esta finalidade. 

 
 Em suma, até o presente momento a Promotoria de Proteção ao 

Meio Ambiente não permitiu a Reativação da LAO o que importa mencionar 
que esta comissão ao permitir a compra de material proveniente desta jazida 
certamente incorrerá também em normativas ambientais e a não observação 
as recomendações do MPE poderão ensejar sanções a esta municipalidade 
bem como aos seus servidores. 

 
 Além das objeções aqui explanadas, cabe-nos ainda, questionar a 

legalidade da licença outorgada pela SEMA, com vistas ao que dispõe o Art 9º 
e seguintes da LC 140/2011. 

 
 O preceito em comento delimitou a competência licenciatória do 

ente munícipe ao limite de sua territorialidade, ou seja, a SEMA, não pode por 
hora, promover o licenciamento ora impugnado, em razão de a região onde 
esta incerta a atividade da empresa M.L.R Eduardo, ser uma Área de Proteção 
Ambiental, é a união quem define quem será o ente Licenciante e para tanto o 
estado de Rondônia deverá autorizar ou não, logo a LAO outorgada não possui 
validade jurídica que imprima a necessária eficácia, e talvez por isso o DNPM 
tenha expedido apenas uma GUIA e não o Registro definitivo. 

 
iii. Observa-se também que no processo da licença ambiental de operação, 

os relatórios de monitoramento ambiental não são assinados pelo 
responsável técnico. 

iv. NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 10.6.4 do Edital: 
 
   10.6.4. A documentação deverá ser apresentada em 
original ou por meio de qualquer processo de cópia, exclusivamente 
autenticada por Tabelião de Cartório de Notas ou Servidor da 
Superintendência Municipal de Licitações – SML, mediante 
apresentação dos originais para conferência, sendo que as certidões 
emitidas pela Internet somente terão validade após a verificação “on 
line” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro, devendo, ainda, 
ser observado o seguinte: 
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  I. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar obrigatoriamente em nome da empresa que participar do presente 
certame e, deverão conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo; 
 
 Não foi juntado a esta certame o Alvará de Funcionamento, 
certificado do Corpo de Bombeiro da jazida citada como fonte de 
fornecimento do objeto pleiteado pela administração. Se não há alvará 
expedido para esta frente de trabalho, ou sequer foi vistoriada pelo 
corpo de bombeiro ou outras afins, a mesma está irregular. 
 
 Como poderá manter vitoriosa no presente certame empresa que 
sequer possui alvará de Funcionamento do Local onde será explorada a 
matéria prima ora Licitada?  

 
Cabe ainda destacar que é necessário realizar DILIGÊNCIA 

junto a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no sentido de 
buscar informações com relação a área de exploração (processo DNPM nº 
886.051/2005) não está incluso no Processo nº 7055313-73.2016.8.22.0001 -  
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS, que consta as partes MARIO RIBEIRO 
EDUARDO e MARIA LÚCIA RAMOS EDUARDO e a SANTO ANTÔNIO 
ENERGIA. 
 
III. 3 – BALANÇO PATRIMONIAL 2018 (FALTA DE EMISSÃO DE PARECER 
CONTÁBIL / CONDIÇÕES FINANCEIRAS IRREGULARES 
 

Observamos que no dia 24 de abril de 2019, os autos do 
processo foram encaminhados para análise técnica contábil, mas não consta 
no SITE DE LICITAÇOES DA PREFEITURA o referido parecer contábil. 
 
IV – CONSIDERAÇÕES 
 

O principio da ISONOMIA garante a todos os interessados o 
direito de competir no nas licitações públicas. Ele procura igualar a todos os 
interessados no processo licitatório. 
 

Também chamado de Principio da Igualdade, de todos é um 
dos pilares de sustentação do Estado de Direito. 
  
Disciplina a nossa Constituição sobre o principio da igualdade, In verbis: 
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Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei. 

  
 A Constituição Federal no art. 37 inciso XXI garante a igualdade de todos 
concorrentes: “... as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação publica que assegure igualdade de 
condições a todos o s concorrentes” 
  
Para Bandeira de Mello, o Princípio da Igualdade: 
  

firma a tese de que não se pode desenvolver qualquer espécie 
de favoritismo ou desvalia em proveito ou detrimento de 
alguém. Há de agir com obediência ao princípio da 
impessoalidade. [...] O princípio da isonomia da Administração 
não necessita para seu fundamento, da invocação de cânones 
de ordem moral. Juridicamente se estriba na convincente razão 
de que os bens manipulados pelos órgãos administrativos e os 
benefícios que os serviços públicos podem propiciar são bens 
de toda comunidade, embora por ela geridos, e benefícios a 
que todos igualmente fazem jus, uma vez que os Poderes 
Públicos, no Estado de Direito, são simples órgãos 
representantes de todos os cidadãos. 

  
  

É de suma importância que o Principio da isonomia seja 
trabalhado no decorrer do processo licitatório e não somente antes do mesmo. 
Depois de editado o ato convocatório, o Princípio da Isonomia continua 
aplicável. Trata-se, então, da isonomia na execução da licitação. 
  

É importante notar que o poder de diligência somente se 
legitima quando fundamentada no alcance do interesse público.  
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Portanto, não é possível a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta ou nos 
documentos de habilitação, ressalvada a hipótese admitida pela jurisprudência 
de realização de diligência quando a documentação apresentada contiver de 
maneira implícita o elemento supostamente faltante. 

 
O TCU dentre as várias jurisprudência editadas, através do seu 

Ilmº Ministro Relator ADYLSON MOTTA, no Acordão nº 1.993/2004, traz o 
seguinte entendimento: “Como expressamente consignado no art. 43, § 3º, da 
Lei nº 8.666/93, é vedada a inclusão posterior de documento ou informação 
que deveriam constar originariamente da proposta, corolário do princípio da 
igualdade. Impõe-se, assim, aos licitantes cuidado redobrado na apresentação 
dos documentos exigidos, uma vez que não poderão adicionar documentos 
nem aditar proposta e outras informações exigidas previamente pelo edital”. 

 
Corroborando com esta tese, no item 5 do voto do Sr. Ilm.º 

Ministro relator MARCOS VINICIOS VILAÇA, através da Decisão 1192/2002 do 
TCU, aduz que: “Não assiste razão à Assessoria Jurídica também quanto à 
possibilidade de inserção, nos autos da licitação, de documento de domínio 
público não apresentado pela licitante no envelope ‘documentação’ (fl. 221). O 
subitem 2.11.8 do edital do Pregão nº 02/2001 dispõe acerca do direito de ser 
promovida pelo pregoeiro ou autoridade superior, na forma do art. 43, § 3º, da 
Lei nº 8.666/93, qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo licitatório, sendo, portanto, ‘vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta’, 
conforme estabelece o mencionado dispositivo legal”. 

 
Temos ainda, que conforme o entendimento do Ilm.º Ministro 

Relator BENJAMIN ZYMLER, no Acordão 18/2004 – Plenário do TCU, que: “c) 
em princípio, aceitar documentos apresentados por licitante após a fase de 
habilitação e apresentação de propostas significa fazer tabula rasa da 
impessoalidade, da isonomia e da objetividade do julgamento. ... ”.  
 
V - DO DIREITO AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

A fase recursal do procedimento licitatório tem como 
fundamento legal o art. 5º, incisos XXXIV e LV, da Constituição Federal de 
1988.  
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O inciso XXXIV, da Carta Maior, garante a todos, 
independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes 
Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. 

 
O inciso LV, por sua vez, assegura a todos os litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes. 
 

Conforme nos ensina Maria Sylvia Zanella di Pietro:  
 

“dentro do direito de petição estão agasalhadas inúmeras 
modalidades de recursos administrativos, disciplinadas por 
legislação esparsa, que estabelece normas concernentes a 
prazo, procedimento, competência e outros requisitos a serem 
observados pelos peticionários”. (cf. in Direito Administrativo, 
19ª ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2006, p. 698). 

 
Sobre o direito de petição, a RECORRENTE transcreve 

ensinamento do professor José Afonso da Silva, em sua obra “Direito 
Constitucional Positivo”, ed. 1.989, página 382: 
 

“É importante frisar que o direito de petição não pode ser 
destituído de eficácia. Não pode a autoridade a que é 
dirigido escusar-se de pronunciar sobre a petição, quer 
para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida 
motivação”. 

 
Também o renomado Mestre Marçal Justen 

filho, “in” Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 8ª ed., 
pág. 647 assim assevera: 
 

“A Constituição Federal assegura, de modo genérico, o 
direito de petição (art. 5º, XXXIV, a), como instrumento de 
defesa dos direitos pessoais, especialmente contra atos 
administrativos inválidos. Além disso, 
a Constituição assegura a publicidade dos atos 
administrativos (art. 37) e o direito ao contraditório e à 
ampla defesa (art. 5º, inc. LV).” 
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VI - DOS PEDIDOS DO RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 

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

 
i. Atestados incompatíveis com o objeto licitado, com relação as 

datas de emissão anteriores as “notas fiscais” apresentadas na 
DILIGÊNCIA EFETUADA PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, inclusive 
com indícios de FALSIDADE IDEOLOGICA; 

ii. A documentação apresentada pela empresa com relação ao DNPM 
é divergente do descrito no edital e não abrange ao prazo citado da 
contratação, com prazo de validade até agosto/2019; 

iii. A documentação apresentada pela empresa com relação ao DNPM 
encontra-se divergente ao requerido no instrumento convocatório, 
ALVARÁ DE EXTRAÇÃO DOS MINERAIS, expedido pelo 
Departamento Nacional de Pesquisa Mineral – DNPM (item 10.9 do 
instrumento convocatório) em observância a obrigação contratual: 
“Para não inviabilizar as obras de recuperação e manutenção da 
malha viária nos próximos 12(doze) meses, se faz necessário adotar 
o procedimento de Registro de Preços para essa aquisição, uma vez, 
que tal procedimento evita o fracionamento de despesas, sendo ainda 
dispensável ate na licitação do mesmo a indicação de recursos 
orçamentários, bem como, possibilita a aquisição parcelada do produto 
conforme necessidade e disponibilidade orçamentaria desta Prefeitura 
Municipal de Porto Velho.” 
 
4. LOCAL DE APLICAÇÃO E PRAZO DE CONSUMO 
 
4.1. O material será aplicado em diversas ruas da zona urbana do 
município de Porto Velho – RO, de acordo com a relação de ruas 
apresentadas junto a memoria de calculo (Anexo II). 
4.2. O prazo previsto de consumo será de 12 (doze) meses. 
 

iv. A documentação apresentada pela empresa com relação à 
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO nº 133/DLA expedida pela 
SEMA, com vencimento em 28/08/2023 carece de permissivo pelo 
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Orgão Gestor da APA e por esse motivo está sendo objeto de 
procedimento no Ministério Público de Rondônia conforme autos 
2018001010069180. 

v. Local de Exploração ou frente de trabalho sem alvará de 
funcionamento e certificado do corpo de bombeiros.  

 
Requeremos ainda, que seja realizada EMISSÃO DE 

PARECER CONTÁBIL COM RELAÇÃO AO BALANÇO 2018 apresentado 
pela empresa M L R EDUARDO LTDA ME, CNPJ nº 05.764.204/0001-12. 

 
E, subsidiariamente, realizar DILIGÊNCIA junto ao TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no sentido de buscar informações 
com relação à área de exploração (processo DNPM nº 886.051/2005) não está 
incluso no Processo nº 7055313-73.2016.8.22.0001 -  DESAPROPRIAÇÃO 
DE TERRAS, que consta as partes MARIO RIBEIRO EDUARDO e MARIA 
LÚCIA RAMOS EDUARDO e a SANTO ANTÔNIO ENERGIA e ao 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA com relação a 
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO nº 133/DLA expedida pela SEMA, 
com vencimento em 28/08/2023, conforme autos 2018001010069180. 

 
Requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua 

decisão, e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir, 
devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o § 4°, 
do art. 109, da Lei n° 8666/93. 

 
Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 
 
Porto Velho – Rondônia, 02 de maio de 2019. 
 

 




