
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Processo: 09.00202/2017
Pregão Eletrônico n. 142/2018/SML
Objeto: Contratação  de  Empresas  ou  Consórcio  de  Empresas  para  prestação  de
serviços de transporte escolar terrestre, para atender alunos da Rede Básica de
Ensino da Zona Rural do Município de Porto Velho, conforme disposições contidas no
Edital de Licitação e seus Anexos.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
E PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI – EPP

Conforme  justificado  nos  autos  e  demonstrando  nas  fls.
7.034  a  7.036,  em  19.07.2019 o  Juízo  da  1ª  Vara  da  Fazenda  Pública
reconsiderou  sua  Decisão  inicial,  exarada  no  Processo  n.  7030092-
83.2019.8.22.0001  e  revogou  a  Liminar  que  Suspendia  a  abertura  do
certame, autorizando  o  prosseguimento da Licitação,  motivo  pelo qual,
após as providências decorrentes, as Propostas de Preços relativas ao
Pregão em epígrafe foram abertas no dia 22.07.2019. 

Encerrada  a  disputa  de  Preços,  o  Sistema  classificou
automaticamente como Arrematante dos 14 Lotes licitados neste certame a
Empresa K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-EPP, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, inscrita  no CNPJ sob n.  11.453.228/0001-53, com  sede na Rua
Francisco Viriato Ribeiro, n. 57, Bairro Centro, Choró/CE. 

Depois de regularmente convocada, Arrematante encaminhou os
documentos a tempo e modo, conforme demonstrado pelos espelhos de e-mail
de fls. 7.103 a 7.106. Consigno que a Empresa fez uso da possibilidade de
prorrogação de prazo para envio dos documentos, o que foi deferido com
base no item 8.3.2.1. do Edital, fato devidamente comprovado pelo e-mail
de fls. 7.102 e informado no chat de todos os Lotes.

Visando  total  transparência  dos  atos  praticados  neste
certame, todas as Licitantes remanescentes que solicitaram e informaram
e-mail no chat do Lote ou no e-mail desta Superintendência receberam os
documentos da Arrematante para análise, conforme comprovado nos autos.  

1.  DA  TENTATIVA  DE  NEGOCIAÇÃO  DOS  VALORES  e  DOS  DOCUMENTOS  DE
HABILITAÇÃO: 

1.1. DA NEGOCIAÇÃO DO VALOR OFERTADO

Encerrada  a  disputa  de  preços,  visando  condições  mais
vantajosas  para  a  Administração,  antes  da  convocação  para  envio  dos
documentos de Habilitação  e Proposta, promovi tentativa  de  negociação
junto  à  Licitante  Arrematante,  mediante  mensagem  inserida  em  campo
próprio do Sistema. Feito isso, a Arrematante aceitou reduzir seus preços
iniciais, conforme detalhado abaixo:

LOTE LANCE NEGOCIADO
LANCE – NEGOCIA-

DO

1 R$ 1.449.999,99 R$ 1.449.999,12 R$ 0,87

2 R$ 895.749,00 R$ 895.744,09 R$ 4,91

3 R$ 700.805,00 R$ 700.800,77 R$ 4,23

4 R$ 2.029.473,00 R$ 2.029.472,49 R$ 0,51
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5 R$ 1.391.140,00 R$ 1.391.138,42 R$ 1,58

6 R$ 1.354.752,00 R$ 1.319.999,03 R$ 34.752,97

7 R$ 1.378.015,00 R$ 1.378.012,83 R$ 2,17

8 R$ 1.198.416,80 R$ 1.119.999,11 R$ 78.417,69

9 R$ 1.810.237,00 R$ 1.689.999,05 R$ 120.237,95

10 R$ 1.288.372,00 R$ 1.189.998,86 R$ 98.373,14

11 R$ 999.998,00 R$ 999.996,26 R$ 1,74

12 R$ 1.028.396,00 R$ 957.126,04 R$ 71.269,96

13 R$ 1.398.050,00 R$ 1.299.999,09 R$ 98.050,91

14 R$ 619.299,95 R$ 617.999,39 R$ 1.300,56

TOTAIS R$ 17.542.703,74 R$ 17.040.284,55 R$ 502.419,19

1.2. DA ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO 

Com relação aos valores globais e unitários ofertados para
os Lotes e Rotas, considerando os preços negociados em campo próprio do
Sistema, observo que não há preços superiores aos estimados nos autos
pela  Secretaria  Municipal  de  Educação,  os  quais  foram  divulgados  no
Portal da Prefeitura de Porto Velho para ciência das interessadas. 

Ante ao exposto, analisando as condições estabelecidas no
Edital quanto à aceitabilidade dos preços negociados, observa-se que a
Licitante atendeu ao  item 8.1.2 do instrumento convocatório que dispõe
que  “As Licitantes devem, obrigatoriamente, observar os valores máximos
admitidos por Trecho/Rota que compõe o Lote, conforme preços constantes
dos  Anexos  II  a XV  do  Projeto Básico,  disponibilizados  no  Portal  da
Prefeitura de Porto Velho”.

Assim,  os  preços  negociados  devem  ser  aceitos  em
observância às disposições contidas no Edital e em homenagem ao princípio
da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, ressalvado,
entretanto, à análise das composições de custos, o que será objeto de
manifestação específica noutro ponto deste Relatório. 

1.3. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Com relação às formalidades, os documentos de habilitação
encaminhados pela Arrematante foram autuados nas  fls. 7.480 a 7.666 e
estão detalhados abaixo: 

ANÁLISE FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO

PROPOSTA E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS A N/A FLS
6.1. proposta de preços ajustada ao lance final, contendo
o detalhamento dos serviços ofertados, em conformidade com
os Modelos constantes nos Anexos I (MODELO DE PROPOSTA DE
PREÇOS) e I-A (MODELO DE DETALHAMENTO DA PROPOSTA POR TRE-
CHO/ROTA)

X 7.110 – 7.111

6.1.1. A Licitante arrematante fica obrigada ainda a apre-
sentar Composição de Custos Unitários relativos à sua Pro-
posta, conforme Planilhas de Composição de Custos disponi-
bilizadas pela Administração no Portal de Compras da Pre-
feitura de Porto Velho (www.portovelho.ro.gov.br);

X 7.112 – 7.476
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPEDENTE DE PROPOSTA A N/A FLS

7.1.  Declaração de Elaboração Independente de Proposta
(Anexo III deste Edital), confeccionado em papel timbrado
da empresa e obrigatoriamente assinada pelo seu represen-
tante legal ou mandatário. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

X 7.477

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

DECLARAÇÕES A N/A FLS
10.1.4.1. Declaração de superveniência de fato impeditivo
de habilitação, conforme modelo constante no Anexo IV deste
Edital.

X 7.484

10.1.4.2. Declaração quanto ao cumprimento às normas rela-
tivas ao trabalho de menores, conforme modelo constante no
Anexo V deste Edital.

X 7.486

10.1.4.3. Declaração APENAS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE, inclusive CONSÓRCIOS, se for o caso, con-
forme Modelo do Anexo VI do Edital; 

X 7.488

10.HABILITAÇÃO JURIDICA A N/A FLS

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, atra-
vés da certidão da Junta Comercial;

X 7.492-7.498

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comer-
ciais e, no caso de Sociedades por ações, acompanhado de
documento de eleição de seus administradores. No caso de
alterações será admitido o estatuto ou o contrato consoli-
dado;

-

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade ci-
vil, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

-

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou so-
ciedade estrangeira, em funcionamento no País, e ato de re-
gistro  ou  autorização  para
funcionamento expedido pelo órgão competente, se a ativida-
de assim o exigir, bem assim, documento em que identifica-
dos os seus administradores.

-

e) Em se tratando de consórcio, comprovação de compromisso
público ou particular de constituição de consórcio, subs-
crito pelos consorciados e indicação da empresa responsável
pelo  consórcio,  que  deverá  atender  às
condições de empresa líder;

-

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA A N/A FLS

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Munici-
pal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contra-
tual;

X 7.503 - 7.507

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Ju-
rídicas – CNPJ;

X 7.510

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, medi-
ante apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tribu-
tos Estaduais, expedida pela secretaria de Estado da Fazen-
da, do domicílio ou sede da proponente;

X 7.513

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, me-
diante apresentação de Certidão Negativa de Tributos Muni-
cipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do
domicílio ou sede da proponente;

X 7.515

Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, 2776, Bairro São Cristóvão

CEP 76.804.022 - Porto Velho/RO
Tel. (69) 3901-3639

TMS
3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

X 7.518

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, medi-
ante apresentação da certidão de débitos relativos a tribu-
tos federais e à Divida Ativa de União, abrangidas as con-
tribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do pa-
rágrafo único doart. 11 da Lei n. 8.212, de 24.07.1991 (Se-
guridade social – INSS), dentro do período de validade;

X 7.520

g) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante
a apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão
competente, nos termos do Título VIIA da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º
de maio de 1943;

X 7.522

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA A N/A FLS

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certi-
dão) fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove o desempenho em contrato pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação, conforme delimitado abaixo:

X
7.528; 7.546;

7.601 

a.1 Entende-se por pertinente e compatível em característi-
cas o(s) atestado(s) que contemplem o serviço, objeto desta
licitação, qual seja a prestação de serviço de transporte
escolar;

-
CONFORME RE-
LATADO ABAIXO

a.2. Entende-se por pertinente e compatível em quantidade
o(s) atestado(s)que em sua individualidade ou soma de ates-
tados concomitantes no período de execução (tendo sido os
serviços declarados nos atestados prestados no mesmo perío-
do), comprovem que a empresa prestou ou presta satisfatori-
amente e de forma interrupta os serviços com as especifica-
ções demandadas no objeto desta licitação em contrato para
atender frota(s) do quantitativo por lote, previsto nos
Anexos II a XV Projeto Básico, conforme abaixo: 

-
CONFORME RE-
LATADO ABAIXO

b) Relação explícita ou declaração formal de disponibilida-
de das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico
adequado e disponível para a realização do objeto desta Li-
citação, inclusive declarando que dispõe ou disporá para a
execução do contrato de profissional habilitado ou que de-
tenha experiência aplicável na prestação do serviço contra-
tado.

X 7.618

10.4.2. Visita Técnica (Reconhecimento das rotas/itinerá-
rios) - 10.4.2.6. A licitante fica ciente de que, optando
ou não por realizar a Visita Técnica, posteriormente não
será admitida qualquer alegação de desconhecimento das con-
dições para a execução do Objeto deste Licitação.

X 7.620

10.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA A N/A FLS
Conforme disposto no Projeto Básico, Anexo II deste Edital,
elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, para com-
provar a qualificação econômico-financeira mínima exigida
para prestação dos serviços objeto deste Edital as licitan-
tes deverão apresentar:
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10.5.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações financeiras do
último exercício social já exigíveis e apresentados na for-
ma da Lei, que comprove a boa situação financeira da empre-
sa, vedada sua substituição por Balancetes ou Balanços pro-
visórios, tais documentos terão que obedecer aos requisitos
formais de elaboração estabelecidos em lei e os indicados
pela Ciência Contábil e deverão conter a assinatura do ad-
ministrador da firma e do contabilista, devidamente regis-
trado no Conselho Regional de Contabilidade.

X 7.624 - 7.658

Os documentos contábeis foram analisados por contador da
Assessoria Técnica Especializada para fins de verificação
das exigências editalicias e comprovação da capacidade téc-
nica da Empresa?

X 7.679

10.5.8. Certidão negativa de falência ou recuperação judi-
cial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante den-
tro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou
na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias
contados da data da sua emissão.

X 7.665

1.3.  DA  REGULARIDADE  E  ACEITABILIDADE  DOS  DOCUMENTOS  DE  HABILITAÇÃO
APRESENTADOS

Conforme  demonstrado  acima,  houve  envio  de  todos  os
documentos exigidos no Edital de Licitação. Acerca da regularidade e,
portanto, aceitabilidade da documentação apresentada, destaco que foram
procedidas  as  análises  pertinentes,  cuja  conclusão  foi  no  seguinte
sentido: 

A  Equipe  de  Apoio  de  Pregão  promoveu  a  conferência  e
certificação  on line  das Certidões. Também houve consultas relativas à
eventual  impedimento  de  participar  de  Licitações  ou  Contratar  com  a
Administração  Pública.  Não  foram  encontrados  óbices  nesse  sentido,
estando às consultas promovidas junto ao SICAF e ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, nas fls. 7.681 a 7.864. 

Consta  da  Documentação  de  Habilitação  as  Declarações
exigidas no item 10.1.4, conforme documentos de fls. 7.484 a 7.488. 

Acerca  da  Habilitação  Jurídica,  à  luz  das  exigências
contidas  em  Edital,  verifico  que  foram  remetidos  os  documentos
necessários ao atendimento ao disposto no  item 10.2., de acordo com os
documentos  de  fls.  7.491  a  7.498.  Quanto  à  Regularidade  Fiscal  e
Trabalhista exigida no item 10.3, a mesma está comprovada pelas Certidões
de fls. 7.503 a 7.522. 

Além  disso,  seguindo  regular  tramitação  de  processos
licitatórios no âmbito desta Superintendência, os autos foram remetidos à
Assessoria Técnica Especializada – ATESP/SML para análise da documentação
contábil pelo Contador. Conforme  Parecer Técnico Contábil n. 121/2019,
fls.  7.679, no tocante às exigências relativas à qualificação econômica
financeira  exigidas  no  item  10.5, a  Empresa  encontra-se  apta  à
contratação pretendida nos autos. 
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No que diz respeito à comprovação da qualificação técnica
mínima exigida no instrumento convocatório, antes de adentrar ao mérito
da aceitação dos documentos, necessário destacar as exigências contidas
no item 10.4 do Edital, que dispõe que:

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.4.1.  Para  fins  de  comprovação  de  qualificação  técnica,
conforme  estabelecido  pela  Secretaria  requisitante  dos
Serviços no Projeto Básico anexo a este Edital, a Licitante
deverá apresentar o que segue:

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão)
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que comprove o desempenho em contrato pertinente e compatível
em  características,  quantidades  e  prazos  com  o  objeto  da
licitação, conforme delimitado abaixo:

LOTES QUANTITATIVO DE
VEÍCULOS TOTAL POR
LOTE INFORMADOS EM

EDITAL

QUANTITATIVO MÍNIMO
A SER COMPROVADO NOS
ATESTADOS POR LOTE

LOTE 01 RIO PARDO 13 3

LOTE  02  SETOR  CHACAREIRO
EIXO BR 364

6 2

LOTE  03  SETOR  CHACAREIRO
ZONA LESTE

10 3

LOTE  04  UNIÃO
BANDEIRANTES

25 6

LOTE 05 BR 319 10 3
LOTE 06 JOANA D’ARC 9 2
LOTE 07 ESTRADA DA PENAL 12 3
LOTE 08 EIXO BR 364/UNIR 9 2
LOTE 09 JACY  PARANÁ 12 3
LOTE 10 NOVO MUTUM PARANÁ 10 3
LOTE 11 ABUNÃ 6 2
LOTE 12 VISTA ALEGRE 8 2
LOTE 13 EXTREMA 10 3
LOTE 14 NOVA CALIFÓRNIA 6 2

Total 146 35

a.3.  A  análise  de  cada  subitem  relativo  ao  Atestado  de
Capacidade Técnica quanto às características e quantidades
estabelecidas nas letras “a.1” e “a.2” deste subitem deverão
ser avaliados individualmente de acordo com o previsto neste
tópico, sendo inabilitadas as Licitantes que não atendam ao
mínimo previsto ali previsto. 

a.4. Não será admitida para fins de soma de atestado(s) de
capacidade  técnica  que  visem  comprovar  as  quantidades
estabelecidas na letra “a.2” deste subitem, a execução de
objeto que tenha sido realizada em períodos distintos ou não
concomitantes, por não garantirem à comprovação da capacidade
de atendimento global da frota no mesmo período. 

a.5.  O(s)  atestado(s)  deverá  indicar  dados  da  entidade
emissora (razão social, CNPJ, endereço, telefone, fax, data
de emissão) e dos signatários do documento (nome, função,
telefone, etc.), além da descrição do objeto, quantidades de
frota e prazos de prestação dos serviços. E, na ausência dos
dados indicados, antecipa-se a diligência prevista no art.
43, parágrafo  3° da Lei  Federal 8.666/93, para que  sejam
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encaminhados  em  conjunto  os  documentos  comprobatórios  de
atendimentos,  quais  sejam  cópias  de  contratos,  notas  de
empenho, acompanhados de editais de licitação, dentre outros.
Caso não sejam encaminhados, o Pregoeiro os solicitará no
decorrer  do  certame  para  certificar  a  veracidade  das
informações e atendimento da finalidade do Atestado. 

a.6. Caso haja necessidade, O Pregoeiro poderá ainda promover
diligências para certificar-se da veracidade das informações
contidas  dos  documentos  mencionados  na  letra  “a.5”  ou
quaisquer outras informações prestadas pela empresa licitante
durante o certame, sujeitando-se a Empresa às  penalidades
previstas em lei caso haja ateste de informações inverídicas;

Pois bem. A Arrematante encaminhou Atestados de capacidade
técnica emitidos por 3 (três) Prefeituras do Estado do Ceará, os quais
vieram  acompanhados  dos  documentos  de  suporte  estabelecidos  na  parte
final da letra “a.5” do item 10.4.1. que estão detalhados abaixo: 

Atestado/Emitente Data de

emissão

Objeto Documentos de suporte

1.  Prefeitura

Municipal  de  Juazeiro

do  Norte/CE,  fls.

7.528

10.12.2018 Serviços descritos no

Contrato  n.

2018.05.2019 – Pregão

Eletrônico n. 05/2018

Contrato  n.  2018.05.29.01,

vigência  de  12  meses,

assinado em  29.05.2018,  fls.

7.529 a 7.542; 

Notas  Fiscais  emitidas  pela

Prefeitura  de  Juazeiro  do

Norte, fls. 7.543 e 7.544.

2.  Prefeitura  de

Beberibe/CE

10.12.2018 Serviços  relativos

aos  Contratos  n.

2017/12.01-001  e

Contratos

2017030203EDUC,

relativos  às

Dispensas  de

Licitação  n.

001/2017EDUC-DP  e

004/ 2017EDUC-DP

Contrato n. 2017/12.01-0001,

vigência de 30 dias, assinado

em  12.01.2017, fls.  7.547 a

7.561; 

Contrato  n.  2017030203,

vigência  com  erro  de

digitação,  onde  não  foi

possível aferir a informação.

Assinado em  03.02.2017, fls.

7.563 a 7.599; 

3.  Prefeitura  de

Aracati/CE

10.12.2018 Serviços descritos no

Contrato  n.

2018043001  –  Pregão

Presencial  n.

08/2018, fls. 7.695 a

7.699;

Contrato  n.  20180423001,

vigência  de  11.05.2018  a

31.12.2018,  prorrogável.

Assinado em 23.04.2018, fls.

7.701 a 7.709; 

Notas  Fiscais  emitidas  pela

Prefeitura  de  Aracati  do

Norte, fls. 7.710 e 7.711.

Em  que  pese  a  Empresa  ter  encaminhado  os  documentos
mencionados na parte final da  letra “a.5” do item 10.4.1, observei que
não foi possível atestar o efetivo cumprimento do quantitativo mínimo
requerido na letra “a.2” do item 10.4.1. 
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Em  vista  disso,  e  em  razão  da  dificuldade  em  obter
informações junto aos Órgãos emitentes dos Atestados por via telefônica e
e-mail,  promovi  verificação  de  informações  relacionadas  às  Licitações
mencionadas  nos  Atestados  para  fins  de  certificar  o  quantitativo  de
veículos de cada contrato, sendo necessário relatar o que segue: 

i. Atestado da Prefeitura do Município de Juazeiro do Norte – CE: Os
documentos relativos à Licitação mencionada no Atestado e documentos
de suporte estão disponíveis no link “Municípios” do site do Tribunal
de Contas do Estado do Ceará e do Portal da Prefeitura respectiva, de
onde extraí:

a) Extrato da Licitação extraída do Portal dos Municípios no site
do TCE/CE, onde resta demonstrado que a Empresa K3 Locações e
Transportes Eireli – EPP arrematou os 5 (cinco) lotes Licitados
no Pregão Eletrônico n. 05/2018 – SEDUC, fls. 7.789 e 7.790;

b) Edital  de  Pregão  Eletrônico n.  05/2018-SEDUC, onde  consta do
Anexo denominado Termo de Referência, que mo item 5 informa que
a  contratação  exigiu,  na  fase  de  Licitação,  no  mínimo  32
veículos  do  tipo  ônibus,  com  capacidade  mínima  de  37
passageiros, fls. 7.791 a 7.812;

c) Termo de Homologação dos 5 (cinco) lotes licitados no Pregão
Eletrônico  05/2018,  totalizando  59  rotas  em  favor  da
Arrematante, fls. 7.813 a 7.816;

d) Com relação à comprovação da veracidade do Contrato apresentado,
saliento  que  verifiquei  o  resumo  do  mesmo  no  Portal  da
Prefeitura de Juazeiro, fls. 7.817; 

e) Foi impresso e autuado o relatório de Contratos firmados entre a
Prefeitura de Juazeiro do Norte e a Empresa Arrematante, onde
consta que o contrato cuja cópia foi carreada aos autos pela
Licitante já foi prorrogado, encontra-se vigente até 2020 e teve
aditivos de acréscimo de valor, fls. 7.818;

f) Foi impresso e autuado também o relatório de empenhos emitidos
em favor da Empresa Arrematante pela Prefeitura de Juazeiro do
Norte, no período do contrato em comento, onde se verifica que
os serviços objeto do contrato apresentado (transporte escolar)
foi empenhado, com despesas liquidadas periodicamente, conforme
fls. 7.819 a 7.820;

g) Oportunamente, consigno que em 31 de Julho de 2019, solicitei
informações quanto ao atestado em comento junto à Coordenadoria
Municipal de Transporte Escolar da Prefeitura de Juazeiro, no
entanto, não obtive resposta. O pedido foi promovido por meio de
e-mail, os quais foram autuados ao processo respectivo. 

h) Em vista ausência de resposta daquela Coordenaria, procedi em
dias alternados, diversos contatos telefônicos, pelo número (88)
3511-5965, onde era sempre informada pelo Senhor Cícero Daniel
que a única pessoa que poderia responder o pedido de informações
seria  o  próprio  Coordenador,  que  também  é  o  signatário  do
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atestado, Sr. João Batista de Melo Neto, que todas as ocasiões
não se encontrava no local por estar acompanhado a prestação dos
serviços daquela Coordenadoria em campo;

i) Registro que o último contato telefônico com a Coordenadoria de
Transporte Escolar da Prefeitura de Juazeiro foi em 06.08.2019,
onde  fui  atendida  novamente  pelo  Servidor  Cícero  Daniel
Henrique, que aduz ocupar o cargo de técnico da Coordenadoria,
que me informou que não poderia passar o telefone celular do Sr.
João Batista, que o atestado emitido por aquela Coordenadoria
seria  verdadeiro,  que  a  Empresa  k3  presta  os  serviços  de
transporte escolar naquele Município e que a resposta ao e-mail
dependeria  exclusivamente  do  Servidor  Sr.  João  Batista,  que
também  naquela  data  se  encontrava  em  campo  e  não  poderia
responder de imediato;

j) Considerando  que  os  documentos  minimamente  requeridos  para
comprovação  dos  quantitativos  de  veículos  e  veracidade  das
informações relativas ao Atestado de Capacidade Técnica foram
encontrados na transparência dos sites do Tribunal de Contas do
Estado  de  Ceará  e  Portal  da  Prefeitura  de  Juazeiro,  entendo
encerrada a necessidade de mais informações, não havendo razões
para  não  concluir à análise dos documentos,  até em razão da
urgência na conclusão do presente certame.

ii. Atestado  emitido  pela  Prefeitura  do  Município  de  Aracati/CE: Os
documentos  relativos  à  Licitação  mencionada  no  Atestado  estão
disponíveis no link “Municípios” no site do Tribunal de Contas do
Estado do Ceará e do Portal da Prefeitura, de onde extraí:

a) Extrato da Licitação extraída do Portal dos Municípios no site do
TCE/CE,  onde  resta  demonstrado  que  a  Empresa  K3  Locações  e
Transportes Eireli – EPP arrematou o Lote 2, Licitado por meio do
Pregão Presencial n. 08.004/2018, fls. 7.821 a 7.822;

b) Termo de Homologação do Pregão Presencial n. 08.004/2018, onde
resta  comprovado  que  o  Lote  02  foi  Homologado  em  favor  da
Arrematante, tendo sido listados no aludido Termo o total de 33
veículos, sendo 17 ônibus, 11 Micro-ônibus e 6 veículos diversos
(mini vans e Kombis), fls. 7.822 a 7.828;

c) Com relação à comprovação da veracidade do Contrato apresentado,
saliento que verifiquei o resumo do mesmo no Portal da Prefeitura
de Aracati, fls. 7.829;

d) Também  foi  emitido  o  relatório  de  Contratos  firmados  entre  a
Prefeitura de Aracati e a Empresa Arrematante, onde consta que o
contrato  cuja  cópia foi  apresentada  foi  executado  durante  sua
vigência.  Consta  também  contrato  vigente  para  o  mesmo  objeto
(transporte escolar) até dezembro de 2019, conforme Relatório de
Empenho, fls. 7.830;

e) Foi impresso e autuado ainda o relatório de empenhos emitidos em
favor da Empresa Arrematante no período do contrato em comento,
onde se verifica que os serviços contratados foram empenhados, com
despesas liquidadas periodicamente, conforme fls. 7.829v;
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f) Também com relação à Prefeitura de Aracati, consigno que tentei
contato telefônico entre os dias 31 de Julho a 06 de Agosto de
2019, pelos telefones (88) 3446-2447, 3421-2789 e 3421-1050, no
entanto, em nenhum dos números fui atendida; 

Oportunamente,  registro  que  o  atestado  de  Aracati
inicialmente encaminhado, em que pese ter sido acompanhado de cópia do
contrato e de notas fiscais, veio faltando a última página. No entanto,
considerando que a situação era passível de complementação, haja vista
ter  sido  encaminhado  parte  do  documento  devidamente  acompanhado  de
documentos capazes de, a princípio, evidenciar a veracidade da informação
atestada (cópia do contrato e notas fiscais), solicitei via e-mail, que a
Arrematante reencaminhasse o documento completo. 

Atendendo à solicitação, a Empresa então reenviou via e-
mail (fls. 7.962 e 7.963), além do atestado de Aracati, os demais, que
foram juntados nas fls. 7.691 a 7.784. Observo que não houve inclusão de
documentos novos, apenas os mesmos anteriormente encaminhados, somados a
complementação  do  Atestado  de  Aracati,  os  quais  foram  recebidos  e
autuados, conforme autoriza o disposto no item 8.7 do Edital e §3º do
art. 43 da Lei n. 8.666/93. 

iii. Atestado  emitido  pela  Prefeitura  Municipal  de  Beberibe/CE:  Os
documentos relativos à dispensa de Licitação mencionada no Atestado
estão disponíveis no link “Municípios” no site do Tribunal de Contas
do Estado do Ceará e do Portal da Prefeitura, de onde extraí:

a)  Extrato  da  dispensa  disponível  no  Portal  dos  Municípios
mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, fls. 7.832;

b)  Relatório  de  contratos  firmados  entre  a  Prefeitura  de
Beberibe e a Empresa K3 Locações e Transportes, no ano de 2017,
emitido no Portal da Prefeitura de Beberibe, fls. 7.834;

c) Relatório de empenhos emitidos em 2017 em favor da Empresa
Arrematante, onde resta comprovado o empenhamento e pagamento de
despesas relativas ao contrato apresentado junto ao atestado,
fls. 7.835 e 7.836;

Em conclusão, acerca dos atestados apresentados, anoto que
resta comprovado pelos documentos acima que a Empresa Arrematante prestou
serviços compatíveis ao objeto licitado, assim entendido o serviço de
transporte escolar de alunos, para as 3 (três) Prefeituras Municipais
listadas neste Relatório, cujos documentos emitidos no site do Tribunal
de Contas do Ceará e nos Portais de Transparência dos Municípios são
claros a evidenciar a veracidade das informações. 

Acerca do atendimento ao quantitativo mínimo requerido na
letra “a.2” do item 10.4.1 do Edital, anoto que os serviços prestados às
Prefeituras de Juazeiro do Norte e Aracati são concomitantes, tal como
comprova as cópias dos contratos apresentados e demais documentos obtidos
em sede diligência junto ao site do TCE/CE e nos Portais de Transparência
das Prefeituras em comento. 
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Por tal motivo, tendo por referência os aludidos documentos
extraídos no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e do Portal
das  aludias  Prefeituras,  resta  comprovado  que  foram  empregados  na
execução dos serviços mais de 35 veículos, sendo 32 na contratação da
Prefeitura  de  Juazeiro  do  Norte  (conforme  se  extrai  do  Edital  de
Licitação que originou o contrato) e 33 veículos para a Prefeitura de
Aracati, sendo estes pelo menos 17 ônibus (conforme Termo de Homologação
da Licitação que originou o Contrato). 

Portanto, registro que em estrita vinculação ao instrumento
convocatório e à legislação aplicável à espécie, em especial o art. 41 da
Lei n. 8.666/93, foram atendidas às exigências relacionadas à capacidade
técnica operacional da Empresa Licitante. 

1.4. DAS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

Inicialmente, quanto às questões relacionadas às Planilhas
de Composição de Custos, anoto que o nível de detalhamento das mesmas,
tal como disponibilizado nos autos pela SEMED guardam especificidades que
exigem análise e manifestação por servidor com conhecimento técnico da
área. 

No caso, a própria SEMED, responsável pela elaboração das
Planilhas, já solicitou auxílio à Controladoria Geral do Município quanto
ao tema em mais de uma oportunidade, conforme se infere dos autos. Isso
por certo, evidencia que aquele Órgão de Controle Interno do Município
possui  a  expertise  necessária  para  analisar  os  termos  da  composição
ofertada pela Empresa Arrematante. 

Diante  disso,  com  vistas  a  mitigar  eventuais  falhas  ou
erros  que  possam  causar  prejuízos  à  Administração  ou  à  prestação  do
serviços, de acordo com o Despacho de fls. 7.685 e com fundamento no item
8.61 do Edital, encaminhei os autos à Controladoria Geral do Município em
31.07.2019, para que promovesse análise e emitisse manifestação quanto às
Planilhas de Composição de Custos apresentadas pela Empresa Arrematante. 

Em 06.08.2019, recebi os autos com o Relatório n. 024/GCGA/
CGM/2019, fls. 7.686 a 7.689, do qual se extrai que, da análise inicial
proferida pela CGM, as Planilhas de Composição de custos apresentadas
pela  Arrematante  são  compatíveis  com  as  que  foram  elaboradas  pela
Administração. Contudo, consta do Relatório da Controladoria a existência
de incongruências que necessitam ser sanadas, destacando-se o seguinte: 

i. Foram observadas divergências de valores para do item “licenciamento
dos veículos”, uma vez que na planilha de Composição de Custos foi
informado o valor foi de R$ 130,76 (Cento e trinta reais e setenta e

1  8.6. O Pregoeiro, em qualquer fase do julgamento, inclusive nas eventuais diligências,
poderá solicitar pareceres de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município de
Porto Velho/RO ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar
sua decisão.
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seis centavos). Já na Planilha denominada insumos2, o valor foi de R$
120,64  (Cento  e  vinte  reais  e  sessenta  e  quatro  centavos).  O
Controlador Geral  Adjunto sugere que a Empresa justifique qual o
valor correto a ser considerado para fins de composição do valor do
quilômetro;

ii. Com  relação  ao  valor  dos  itens  de  insumo  “diesel”  e  “pneus”,
registrou que não houve uniformidade de valor para tos os Lotes, o
que  representa  aparente  inconformidade.  Anota,  entretanto,  que  o
valor do custo é elemento de disputa e fator que pode, no conjunto
operacional da empresa, ser suportado pela licitante. Mesmo assim,
entende  que há  necessidade  da  Arrematante  manifestar-se  sobre  os
mencionados valores informados para os itens. Ressalta que se houver
entendimento pela manutenção dos valores discrepantes,  a Licitante
deverá atentar  que estará  assumindo para  si  o risco  da execução
contratual, nos termos da proposta ofertada;

iii. Com relação ao item rodagem, a CGM anota em seu Relatório que foi
lançado o valor uniforme para todos os itens (R$ 0,09), contudo a
Empresa teria deixado de considerar a fórmula contida na Planilha
disponibilizada  pela Administração, que considera a composição do
“valor dos pneus”*”quantidade de pneus”/”vida útil dos pneus”.  Por
tal motivo, o Controlador Geral Adjunto da CGM alerta para que a
Empresa considere a fórmula para a composição do item com base no
valor do pneu por ela ofertado para lote;

iv. Com relação aos valores detalhados por rota e por lote, o Relatório
da CGM aponta para existência de afronta ao que dispõe o item 6.4.7
do Edital. Apesar de ter explicado que a situação deve ter decorrido
do fato da Licitante ter importado o valor do quilometro de outra
Planilha,  o  que  pode  ter  acarretado  a  multiplicação  considerando
dízimas  ocultas,  anota  que  o  Licitante  deverá  adequar  seu  valor
total, considerando apenas duas casas decimais no valor quilometro,
respeitado em todo caso o valor global ofertado para o lote;

v. O Relatório da CGM destaca, ainda, que a Empresa Licitante teria
informado em sua composição de custos a tributação de PIS E COFINS no
importe de 1,65% e 7%, respectivamente. Quanto ao fato, observa que
se a Empresa não for optando da tributação pelo lucro real, tais
percentuais estariam equivocados.  Face ao exposto, sugere que seja
exigido da Licitante a comprovação de seu regime de tributação junto
à  Receita  Federal,  de  modo  a  comprovar  se  os  percentuais  estão
corretos;

2  Citada Planilha não consta da Proposta e Planilhas de Composição de Custos em
si, apenas das planilhas de composição editáveis, que foi requerida como forma
de auxiliar à análise da composição.
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vi. Por fim, ressalta que houve troca das colunas relativas ao quilômetro
pavimentado e não pavimentado para o lote 5, o que teria sido causado
pela planilha editável disponibilizada pela SEMED para divulgação aos
Licitantes,  sugerindo-se  a  abertura  de  prazo  para  a  correção  da
situação;

1.5. DECISÃO DA PREGOEIRA QUANTO À ANÁLISE  DA CONTROLADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO ACERCA DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Quanto aos achados no Relatório da Controladoria Geral do
Município, antes de decidir sobre a matéria, entendo pertinente trazer à
baila as disposições editalícias quanto à possibilidade ou não aceitar o
saneamento de eventuais falhas relacionadas a Propostas de Preços ou a
Composição de Custos. Sobre o tema, o Edital dispõe que: 

8.7.  O  Pregoeiro  poderá  sanar  ou  solicitar  o  saneamento  das
Licitantes, conforme o caso, relativamente a erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, inclusive composição de
custos, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-
lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

Já no que diz respeito à possibilidade diligência de forma
a  esclarecer  ou  complementar  informações  indispensáveis  à  análise  da
correta composição dos custos ou preços ofertados, o Edital dispõe que: 

8.5. O Pregoeiro poderá efetuar diligências, na forma prevista no
§3º  do  Art.  43  da  Lei  8.666/93,  quando  houver  indícios  de
inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso de necessidade
de  quaisquer  outros  esclarecimentos  que  julgar  necessário,
relativos à Proposta, Composição dos Custos ou da Documentação de
Habilitação, conforme justificativa que fará constar dos autos.

Como  visto,  o  instrumento  convocatório  contém  expressa
previsão  de  que  é  possível  tanto  o  saneamento  quanto  à  promoção  de
diligências  para  sanear  ou  esclarecer  pontos  relativos  a  Proposta  de
Preços ou Composição de Custos. 

No  caso  concreto,  as  questões  anotadas  pela  CGM  são
passíveis de saneamento, porquanto recaem sobre aspectos que podem ser
corrigidos  sem  que  haja  alterações  substanciais  relativas  à  proposta
propriamente dita, já que são exclusivamente relacionados a preços de
insumos utilizados na composição do custo do quilômetro. O saneamento das
questões,  notadamente,  não  teriam  o  condão  de  interferir  em  questões
substanciais do objeto licitado, em especial quantidade e especificação
dos  veículos,  quilômetros,  rotas,  prazo  ou  local  de  prestação  de
serviços, etc. 
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Noutro ponto, resta evidenciada também que as correções são
necessárias  para  que  não  haja  excesso  de  formalismo  ou  mesmo  rigor
desnecessário que acarrete desclassificação de proposta mais vantajosa
para a Administração. 

O  Tribunal  de  Contas  da  União  há  muito  já  pacificou
entendimento  nesse  sentido,  a  exemplo  do  Acórdão  2.536/2015  –
Plenário/TCU,  cuja  ementa  transcrevo  para  melhor  fundamentação  da
presente Decisão:

A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de cus-
tos e preços das licitantes não enseja a desclassificação anteci-
pada das respectivas propostas, devendo a Administração contratan-
tes realizar diligências junto às licitantes para a devida corre-
ção das falhas, desde que não seja alterado o valor global propos-
to. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
 
Portanto,  por  haver  expressa  autorização  no  Edital  de

Licitação, seguindo orientações jurisprudenciais e legais, em homenagem
aos princípios do formalismo moderado e, para possibilitar à manutenção
de proposta mais vantajosa, atendendo às anotações da Controladoria Geral
do Município, com fundamento nos itens 8.5 e 8.7 do Edital, amparada pelo
§3º do art. 43 da Lei n. 8.666/93, decido diligenciar para solicitar o
que segue: 

a) Quanto à divergência do valor do Licenciamento dos veículos

Em  atenção  às disposições  contidas no Relatório da  CGM,
quanto à divergência de valor para o item “licenciamento dos veículos”, a
Licitante deverá esclarecer qual o valor correto considerou para compor o
preço do quilômetro, se o valor contido nas Planilhas de Composição de
Custos (Cento e trinta reais e setenta e seis centavos) ou o valor das
Planilhas insumos (Cento e vinte reais e sessenta e quatro centavos),
destacando  desde  já  que  eventual  saneamento  nesse  ponto  não  poderá
acarretar aumento no valor global ofertado e negociado para o Lote.

Registro que a Planilha denominada insumos, está disponível
apenas  na  composição  editável  (encaminhada  pela  Licitante  em  formato
Excel apenas para facilitar à análise da composição ofertada) e consigno
que, no caso da fórmula buscar valores na aludida Planilha, os mesmos
preços  devem  ser  informados  na  Planilha  de  Composição  de  custos
propriamente dita, de forma a evitar falhas ou erros como a ocorrida
neste item. 
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b) Quanto às questões relativas à variação do preço de itens de insumo
informados na composição de custos do quilômetro 

De  fato,  constata-se  grande  variação  entre  os  valores
informados  para  os  insumos  “pneus”  e  “diesel”,  no  entanto,  a
Administração não poderia estipular e exigir valor mínimo para os itens
de composição, haja vista que, como bem anotado pelo Controlador Geral
Adjunto em sua análise, tal questão relaciona-se à capacidade operacional
de  cada  Licitante  e,  a  disputa  no  Pregão  entre  empresas  induz  à
necessidade de diminuição dos valores de itens diversos para se chegar ao
preço apurado na fase de lances, afinal, é lógica do procedimento. 

Contudo,  é  necessário  cautela  quanto  aos  valores  muito
abaixo dos estimados pela Administração, que deve adotar providências no
sentido  de  diligenciar  para  aferir  a  efetiva  exeqüibilidade  do  valor
ofertado,  visando  unicamente  garantir  a  segurança  da  contratação
pretendida, em especial para evitar situações que possam ocasionar má
prestação ou interrupções dos serviços, o que impactaria em prejuízos
significativos aos alunos usuários do transporte objeto da Licitação de
que trata este Relatório. Da mesma forma, saliento que a Licitante deve
ter responsabilidade na composição de seus custos, dada as consequências
futuras do ato. 

Em  que  pese  ser  preeminente os destaques  acima, importa
sopesar que questões relativas à exequibilidade de preços ofertados, em
matéria  de  Licitações  promovidas  na  modalidade  Pregão  Eletrônico  são
complexas, relativas e devem ser mensuradas sempre em análise ao caso
concreto.  

Assim, tendo como parâmetro os preços estimados nos autos
pela SEMED, que utilizou a metodologia de composição de custos formulada
no Caderno Técnico Elaborado pela SUPEL para os serviços de transporte
escolar  nos  Municípios  de  Rondônia,  analisando  os  preços  globais
ofertados  e  negociados  por  Lote,  consigno  que  não  há  evidencias  de
flagrante  inexequibilidade  na  Proposta  da  Licitante,  conforme  Tabelas
Comparativas abaixo:  

Tabela 1
Preço global por Lote estimado pela SEMED:

Lote 
 Valor global esti-

mado  

Valor negociado
após fase de lan-

ces

Diferença Estimado
– Ofertado

Percentual de
desconto oferta-

do 

1  R$ 1.633.492,14 R$ 1.449.999,12  R$ 183.493,02 11%

2  R$ 1.051.582,67 R$ 895.744,09  R$ 155.838,58 15%

3  R$ 1.016.368,76 R$ 700.800,77  R$ 315.567,99 31%

4  R$ 2.905.743,63 R$ 2.029.472,49  R$ 876.271,14 30%

5  R$ 1.543.335,06 R$ 1.391.138,42  R$ 152.196,64 10%
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6  R$ 1.438.901,88 R$ 1.319.999,03  R$ 118.902,85 8%

7  R$ 1.585.361,88 R$ 1.378.012,83  R$ 207.349,05 13%

8  R$ 1.221.424,62 R$ 1.119.999,11  R$ 101.425,51 8%

9  R$ 1.816.356,84 R$ 1.689.999,05  R$ 126.357,79 7%

10  R$ 1.288.632,29 R$ 1.189.998,86  R$ 98.633,43 8%

11  R$ 1.068.141,30 R$ 999.996,26  R$ 68.145,04 6%

12  R$ 1.031.131,68 R$ 957.126,04  R$ 74.005,64 7%

13  R$ 1.409.531,88 R$ 1.299.999,09  R$ 109.532,79 8%

14  R$ 657.829,44 R$ 617.999,39  R$ 39.830,05 6%

TOTAIS  R$ 19.667.834,07 R$ 17.040.284,55  R$ 2.627.549,52 13%

Tabela 2
Preço Global por Lote estimado pela SEMED, com correções após a

impugnação3

Lote Valor global corri-
gido o IPVA

Valor negociado
após fase de lan-

ces

Diferença Valor es-
timado- ofertado

Percentual de
Desconto

1 R$ 1.528.464,35 R$ 1.449.999,12 R$ 78.465,23 5%

2 R$ 983.008,78 R$ 895.744,09 R$ 87.264,69 9%

3 R$ 971.339,03 R$ 700.800,77 R$ 270.538,26 28%

4 R$ 2.806.687,36 R$ 2.029.472,49 R$ 777.214,87 28%

5 R$ 1.444.500,53 R$ 1.391.138,42 R$ 53.362,11 4%

6 R$ 1.322.320,81 R$ 1.319.999,03 R$ 2.321,78 0%

7 R$ 1.495.327,75 R$ 1.378.012,83 R$ 117.314,92 8%

8 R$ 1.120.480,99 R$ 1.119.999,11 R$ 481,88 0%

9 R$ 1.693.839,91 R$ 1.689.999,05 R$ 3.840,86 0%

10 R$ 1.196.280,11 R$ 1.189.998,86 R$ 6.281,25 1%

11 R$ 1.005.891,01 R$ 999.996,26 R$ 5.894,75 1%

12 R$ 957.126,57 R$ 957.126,04 R$ 0,53 0%

13 R$ 1.314.573,16 R$ 1.299.999,09 R$ 14.574,07 1%

14 R$ 618.737,11 R$ 617.999,39 R$ 737,72 0%

TOTAIS R$ 18.458.577,47 R$ 17.040.284,55 R$ 1.418.292,92 8%

Em que pese o exposto acima, a análise da CGM aponta para a
necessidade da Empresa Arrematante manifestar-se sobre os itens de insumo
com grande variação de valores. 

3  Conforme Resposta disponibilizada no Portal da Prefeitura de Porto Velho,
Sistema Licitações e informado na Sala de Disputa, foram detectadas falhas no
valor  de  base  para  item  IPVA  e  custo  de  rodagem,  sendo  que  os  valores
mencionados  na  Tabela  2  consideram  o  valor  Global  corrigido  os  itens  em
comento. 
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Desta  forma,  por  considerar  imprescindível  que  não  haja
dúvidas  sobre  a  exeqüibilidade  da  Proposta,  registro  que  a  Licitante
deverá manifestar-se acerca do ponto, verificando se variação dos preços
de itens de insumo, a exemplo de “pneus” e “diesel”, os quais estão com
grande diferença de preços entre os valores informados para cada lote,
além  de  estarem,  alguns  casos,  muito  abaixo  do  estimado  nos  autos,
decorrem de erro ou serão suportados por ela na fase de execução dos
serviços. Eventual  saneamento não poderá acarretar  alteração do  valor
global ofertado e negociado para o Lote.

No caso de manter os preços, a Licitante fica ciente de que
fornecerá os insumos ao custo informado em sua composição, sem prejuízo
da qualidade minimamente requerida para a fase de prestação dos serviços
descritos no Edital, bem como, de que deverá possuir liquidez para o
cumprimento  de  todas  as  obrigações  assumidas,  inclusive  quanto  ao
abastecimento  dos  veículos,  já  que  os  custos  ofertados  devem  ser
suficientes para a perfeita prestação dos serviços contratados. 

Tal ressalva é pertinente, pois o diesel, por exemplo, é
item cujo preço possui grande flutuação durante a vigência do contrato e
que deverá ser suportado pela Empresa contratada sem qualquer acréscimo
de  valor  por  parte  da  Administração  em  razão  de  erro  ou  falha  no
dimensionamento de custos em sua composição, o que deverá ser fiscalizado
pela Administração na fase própria. 

c) Quanto ao item rodagem 

Conforme anotado pela CGM, a Empresa Licitante deve apurar
o valor do item utilizando a metodologia adotada na composição de custos
ofertada pela Administração, haja vista que informou o valor do pneu e
deixou de considerá-lo para obter o custo com o item rodagem, ao qual foi
aplicado uniformemente o valor de R$ 0,09 centavos para todos os lotes.

Razão  assiste  à  CGM  em  sua  manifestação,  porquanto  a
Licitante  tenha  adotado  as  Planilhas  da  SEMED  para  elaborar  sua
composição  de  custos  e,  em  que  pese  ter  informado  valores  de  pneus
diferentes  para  todos  os  lotes,  nota-se  que,  de  forma  aparentemente
equivocada, planilhou o custo com pneus em R$ 0,09 (Nove centavos) para
todos  os  Lotes,  desconsiderando  o  preço  do  insumo  “pneu”  por  ela
ofertado. 

Ocorre  que  conforme  informado  na  Sala  de  Disputa4,  e
devidamente explicitado na Resposta à impugnação disponível no Portal da

4 1. Bom dia Senhores, antes do início da Disputa, solicito atenção de todos aos
seguintes informes:
a)  De acordo com a Resposta à impugnação formulada nos autos e disponível neste
Sistema e no Portal da Prefeitura, informo que o percentual de IPVA estabelecido na
Composição de Custos de todos os lotes deve considerar o valor do veículo ofertado.
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Prefeitura e no Sistema Licitaçoes-e, o valor informado como correto (R$
0,09)  era  “estimado  para  item  pela  Administração”,  utilizando-se,
obviamente, a fórmula corrigida na composição de custos. 

Assim, situação deve ser corrigida, mediante saneamento na
composição de  custos,  observado  em todo  caso o valor  já  ofertado na
Proposta escrita para cada Lote, que não poderá ser majorado. 

d) Com relação aos valores detalhados por rota e por lote

O Relatório da CGM também destaca a existência de afronta
ao que dispõe o item 6.4.7 do Edital. Os itens citados dizem respeito à
seguinte disposição editalícia: 

6.4.7. (...) 
II. A proposta de preços deverá conter o preço unitário e
total de cada lote, em algarismos arábicos e por extenso
(total), expressos em moeda corrente nacional (R$), com no
máximo 02(duas) casas decimais, sendo desconsideradas as
frações de centavos. Ex: 0,0123, será considerado 0,01,
considerando as quantidades descritas neste Edital e seus
Anexos, em especial o Projeto Básico. 
III. Para cumprimento do item acima, as licitantes que não
encaminharem  as  propostas  com  os  valores  unitários
adequados de forma a não fracionar o preço unitário terão
os itens ajustados quando da aceitação da proposta pelo
pregoeiro. Exemplo: 0,057 – Será aceito 0,05 e não 0,06.
(grifos originais)

Apesar de, segundo a Controladoria, a situação decorrer do
uso da ferramenta excel, que teria importado junto ao valor do quilômetro
de outra Planilha eventuais dízimas ocultas, visando efetivo cumprimento
ao quanto exposto no item acima transcrito, solicito correção dos valores
informados na Proposta, relativamente  ao Preço  Global Por  Rota e por
Lote,  requerendo  na  oportunidade,  que  a  Licitante  adote  o  Modelo
constante do Anexo I – A do Edital, tal como sugerido no item 6.1. do
Edital.

O  saneamento  ora  requerido  deverá  observar  o  valor  do
quilômetro  com  apenas  duas  casas  decimais,  atendendo  as  orientações
contidas no item 6.4.7, em especial quanto ao disposto nos incisos II e
III,  mencionados  acima.  Também  nesse  caso,  eventuais  correções  não
poderão acarretar majoração do valor ofertado para o Lote. 

b) No item 1.3 (Rodagem), também das Planilhas de Composição de Custos de todos os
Lotes, conforme informado na Resposta à impugnação, comunico que o valor correto
estimado para o item é de R$ 0,09 e não 0,53. 
c) No caso da situação não ter sido detectada pelos Licitantes no ato da COMPOSIÇÃO DE
SEUS  CUSTOS  para  elaboração  DE  SUAS  PROPOSTAS,  solicito  que  tais  aspectos  sejam
corrigidos na Proposta definitiva, antes do envio, no prazo informado no item 8.3.2.
d)  Ressalto  que  as  composições  de  custos  serão  analisadas  pela  Adm.  e,  havendo
questões passíveis de correção, como as que foram detectadas pela impugnante e, nos
moldes das orientações do TCU e no item 8.6 do Edital será facultado o saneamento
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e) Tributação  de  PIS  E  COFINS  no  importe  de  1,65%  e  7%,
respectivamente

Sobre o tema, o Projeto Básico, Anexo II do Edital, já
dispunha de forma clara que os percentuais de incidência de PIS e COFINS
deveriam considerar o Regime de Tributação do Imposto de Renda ao qual a
empresa faz parte. É esse o teor do item comento:

26.6.2. PIS e COFINS: na análise dos valores é importante
atentar para o Regime de Tributação do Imposto de Renda ao
qual a empresa faz parte. Caso a empresa apure seu lucro com
base no LUCRO REAL, PIS e COFINS serão NÃO CUMULATIVOS, com
suas alíquotas em 1,65% e 7,6% respectivamente. Empresas que
têm  seu  lucro  apurado  com  base  no  LUCRO  PRESUMIDO  ou
ARBITRADO, as alíquotas serão cumulativas em 0,65% para PIS
e 3% para COFINS.Na planilha os percentuais apresentados são
referentes a empresas que apuram o lucro com base no Lucro
Real. (grifei)

Assim, em vista do apontamento contido no Relatório da CGM,
bem  como  considerando  os  impactos  financeiros  no  preço  proposto  pela
Arrematante, com fundamento no item 8.5 do Edital e §3º do art. 43 da Lei
n. 8.666/93, solicito apresentação de documento capaz de evidenciar o
Regime de Tributação da Licitante, visando aferir o correto enquadramento
da faixa de recolhimento dos tributos PIS e COFINS. 

Para atendimento a este item, serão aceitas DARF’s emitidas
pela Empresa dos três últimos recolhimentos, os quais estarão passíveis
de verificação junto à Receita Federal.

f) Da inversão de colunas na Planilha de Preços por Lote e Rota do
Lote 05

Segundo disposto no item 6.1 do Edital, a Licitante deveria
elaborar sua Proposta de Preços utilizando como Modelo o Anexo e I-A do
Edital. No caso, os valores máximos estimados para os Lotes e Rotas que
os compõem estavam informados no Detalhamento que foi digitalizado do
original autuado, elaborado e assinado pela SEMED, divulgado no Portal da
Prefeitura de Porto Velho, conforme informado na pág. 101 do Edital. 

Ocorre que, a Planilha editável entregue pela SEMED para
ser  disponibilizada  aos  interessados  estava  com  as  colunas  dos
quantitativos de quilômetros pavimentados e não pavimentados informados
para o Lote 05 invertidas. 
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Desta forma, por considerar que a falha em questão não e de
responsabilidade  do  Licitante,  bem  como,  que  sua  correção  não  traz
prejuízo ao certame, em especial pelo fato de que o Anexo I-A do Edital e
a  Planilha  com  valores  estimados  para  o  lote  (digitalizada)  estão
corretos, a Licitante deverá sanear a Proposta para o Lote, observado em
todo o caso o valor ofertado para o quilômetro. 

Na  oportunidade,  saliento  que  todas  as  Planilhas  de
Composição de Custos vieram com erro meramente material acerca do ano de
fabricação do veículo a ser disponibilizado, constando o ano 2018. Em que
pese estar expressamente previsto em todas as Planilhas de Composição de
Custos da Arrematante que a idade mínima dos veículos será de 10 (dez)
anos, em vista da necessidade das correções e saneamentos apontados neste
Relatório, solicito também a correção de tal ponto. 

Por  fim,  feitos  os  apontamentos  acima,  consigno  que  a
Empresa deverá apresentar a Proposta, contendo os preços globais por rota
e  lote,  bem  como,  a  Composição  de  Custos,  saneados  nos  pontos  ora
requeridos e deverá apresentar a comprovação exigida na letra “e” deste
item, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, ou seja, até às 18h (do DF) de
09.08.2019. Com relação ao disposto na letra “e”, se entender necessário,
poderá  solicitar  prorrogação  do  prazo  até  o  dia  12.08.2019,  segunda-
feira.

O não atendimento das disposições contidas neste Relatório
poderá ensejar a desclassificação da Proposta da Empresa Arrematante. 

2. CONCLUSÃO

Considerando  o  exposto  acima,  com  base  nos  apontamentos
contidos no Relatório da Controladoria Geral do Município, responsável
pela  análise  das  Planilhas  de  Composição  de  Custos  da  Empresa
Arrematante, com fundamento nos itens 8.5 e 8.7 do Edital e ainda, no §3º
do art. 43 da Lei n. 8.666/93, em que pese considerar a documentação da
Empresa suficiente para sua Habilitação, quanto às questões relacionadas
à  Proposta,  decido  promover  diligência  e  solicitar  o  saneamento  dos
apontamentos contidos no item 1.5 deste Relatório. 

O prazo para a Empresa Arrematante encaminhar os documentos
requeridos será de até 2 (dois) dias úteis, o qual encerra-se às 18h (do
DF)  do  dia  09.08.2019,  podendo  pedir  prorrogação  quanto  às  DARF’s
requeridas  na  letra  “e”  do  item  1.5  deste  Relatório.  Se  houver  tal
prorrogação, o prazo para este item será até às 18h do dia  12.08.2019
(segunda-feira).

No mais, consigno que será divulgado o presente Relatório
para ciência de todos os interessados, o qual será remetido via e-mail à
Licitante Arrematante,  servindo de  Notificação  para o  cumprimento  das
disposições contidas no item 1.5 deste documento. 
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Sem mais, informo desde já que o retorno dos trabalhos no
Sistema  fica  designado  para o  dia  13.08.2019, à  11h  (do  DF),  para
certificar  o  recebimento  ou  não  dos  documentos  requeridos  nesta
oportunidade e demais providências decorrentes. 

Porto Velho, 07 de Agosto de 2019. 

TATIANE MARIANO
Pregoeira - SML
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