
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 SITUAÇÃO DO PROCESSO 

Trata-se de Relatório da situação do Processo em epígrafe,
elaborado para, além de instruir os autos de forma adequada, dar ciência a
todos os interessados quanto às deliberações e encaminhamentos pertinentes à
continuidade do feito.

I – Dos fatos

Prefacialmente,  cumpre  consignar  que,  pelos  motivos  já
elencados nos autos e divulgado no Portal1 da Prefeitura de Porto Velho e no
Sistema  Licitações-e,  a  abertura  das  Propostas  relativas  ao  Pregão  em
referência,  inicialmente  prevista  para  ocorrer  no  dia  18.07.2019,  foi
efetivada em 22.07.2019. 

A alteração da data de abertura das propostas ocorreu em razão
de  Decisão  exarada  nos  autos  do  Processo  Judicial  n.  703.0092-
83.2019.8.22.0001, pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia. 

Como consabido, nos Pregões processados na forma Eletrônica
não há como saber, de forma antecipada, quem são as Empresas que estão
participando do certame, sendo que o Sistema informatizado apenas identifica
os Licitantes como sendo fornecedor 1, fornecedor 2, fornecedor 3, e assim
sucessivamente,  ou  seja,  até  o  encerramento  da  disputa,  não  há  como
identificar os licitantes.

Aliás, cumpre salientar que o Edital de Licitação, em seu item
5.1.7, dispõe que serão desclassificadas as proponentes que, de algum modo,
identificarem suas propostas no sistema.

Assim, somente após o encerramento da disputa é que o Sistema
identifica e ordena as proponentes de acordo com a classificação obtida na
fase de lances. 

No  caso  concreto,  ainda  no  dia  22.07.2019,  logo  após  o
encerramento  da disputa  e,  depois  de  identificadas as Licitantes  do  PE
142/2018/SML, como ocorre em todos os Pregões, procedemos consulta ao SICAF,
ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido on line pela
CGU  e  ao  Cadastro  de  Fornecedores  do  Município,  ocasião  em  que  não
identificamos que qualquer das Empresas participantes do certame estivessem
penalizadas com impedimento de participar em licitações ou declaração de
inidoneidade por qualquer Órgão Público. 

1  https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/comunicado_de_decisao_que_au

toriza_o_prosseguimento_do_certame_e_outras_informacoes_1.pdf
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Seguindo  a  regular  tramitação  do  procedimento  licitatório,
encerrada a disputa de preços o Sistema identificou com única Arrematante de
todos os Lotes a Empresa k3 Locações e Transportes, Pessoa Jurídica inscrita
no  CNPJ sob  n.  11.453.228/0001-53, momento em  que  promovi tentativa  de
negociação de preços para todos os Lotes e, posteriormente, convocação para
apresentação de Documentos de Habilitação, Proposta e Composição de Custos,
tudo em conformidade com os itens 6, 7 e 8.3.2 do Edital.

No  prazo  previsto  no  Edital,  ou  seja,  dia  29.07.2019,  a
Empresa  Licitante  encaminhou  os  documentos  de  Habilitação,  Proposta  de
Preços e Composição  de  Custos, conforme  documentos de fls. 7.109/7.665.
Proferidas as análises iniciais, em 30.07.2019 os autos foram encaminhados à
Assessoria  Técnica  Especializada  para  análise  da  documentação  contábil,
ocasião em que foi emitido o Parecer Contábil n. 121/2019, da lavra do
Contador da ATESP/SML, fls. 7.679. 

A  formalização  das  consultas  que  comprova  a  ausência  de
penalidades  impeditivas em  fade  da Empresa  Arrematante constam  das fls.
7.680/7.684. 

Em  31.07.2019 os  autos  foram  encaminhados  à  Controladoria
Geral do Município – CGM, conforme Despacho de fls. 7.685, para análise da
composição  de  custos  ofertada  pela  Empresa  Licitante,  haja  vista  a
especificidade técnica matéria e a necessidade de correta análise do preço a
ser contratado, de modo a salvaguardar o erário e garantir a segurança na
execução dos serviços a serem contratados. 

Os autos retornaram da CGM em 06.08.2019, com o Relatório de
Análise n. 024/GCGA/CGM/2019,  fls. 7.686/7.689, da lavra do Auditor Geral
Adjunto do Município de Porto Velho, onde houve apontamento de situações a
serem saneadas/esclarecidas na Proposta da Empresa K3. 

Recebidos os autos da CGM, expedi, em 07.08.2019 o Relatório
de Análise de  fls. 7.846/7.856,  por meio do qual requeri os saneamentos
iniciais  e  esclarecimentos  quanto  à  composição  de  custos  da  Empresa
Arrematante, consignando a ela prazo para resposta. 

Em  conformidade  com  as exigências editalícias e legislação
aplicável, em  07.08.2019 foi expedido o Relatório inicial de Análise da
Habilitação2 e Proposta, por meio do qual esclareci que, após as análises
necessárias  e  diligências  relacionadas  à  comprovação  da  veracidade  dos
atestados  de  capacidade  técnica  apresentados  pela  Empresa  K3,  houve
verificação do atendimento às exigências habilitatórias. 

Contudo,  em  face  da  manifestação  da  CGM  no  Relatório
supracitado, consignei prazo para saneamentos/esclarecimentos por parte da
K3, em especial quanto à sua composição de custos e Regime de Tributação.

Após o prazo consignado e, tal como pode ser observado nos
autos, a Empresa k3 apresentou a composição saneada, sem contudo atender a
todas as recomendações da Controladoria. 

2  https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/relanalisedocumentosk3.pdf
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Na mesma oportunidade, aludida Empresa apresentou documentação
que comprovava que a mesma era optante pelo Regime de Tributação do “Simples
Nacional”,  razão  pela  qual,  seria  necessária  nova  adequação  em  sua
composição de custos, que havia considerado o Regime de Tributação de Lucro
Real. 

Por  tais  motivos,  foram  necessários  mais  esclarecimentos
quanto  ao  preço  ofertado.  Contudo,  conforme  Parecer  n.  137/2019,  fls.
8.267/8.260, expedida pelo Contador da ATESP/SML, o mesmo manifestou-se pela
possibilidade  de  verificação  de  alguns  aspectos  questionados  por  esta
Pregoeira  no  curso  da  contratação,  para  que  não  houvesse  prejuízo  à
celeridade do certame. 

Registro que acolhi tal manifestação, haja vista a urgente
necessidade de conclusão do certame licitatório e considerando que o preço
ofertado, apurado na fase de disputa, mostrou-se o menor entre todos os
Licitantes  e,  sobretudo,  devido  a  Empresa  ter  apresentado  habilitação
suficiente ao atendimento do Edital de Licitação. 

Assim, após receber da Empresa k3, via e-mail, em 20.08.2019,
a proposta e composição de custos definitivamente saneada, escoimados os
apontamentos  da  CGM  e  outros  pontos,  conforme  motivado  no  Relatório de
Análise  conclusiva,  fls.  8.880  a  8.889 dos  autos,  o  qual  está  também
disponível no Portal3 da Prefeitura e no Sistema Licitações-e, na mesma data
de  20.08.2019 declarei a Empresa K3 LOCAÇÕES E TRANSPORTES vencedora de
todos os Lotes licitados. 

Face ao exposto, conforme previsto no item 11.2 do Edital e
primeira parte do inciso XVIII do art. 4º da Lei n. 10.520/2002, declarei
aberto o prazo de 1 (uma) hora para manifestação da intenção de recurso por
quaisquer interessadas.

No prazo consignado, a Empresa COMÉRCIO E SERVIÇOS FREITAS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO manifestou no Sistema Licitações-e sua intenção de
interposição de Recurso contra a habilitação da Empresa k3. 

Aludida  manifestação  foi  acolhida  por  esta  Pregoeira  haja
vista que a Empresa Freitas, na condição de participante do certame, não
possuía, até aquela data impedimento de participar de Licitações. Assim, em
estrita observância à jurisprudência pacificada no âmbito dos Tribunais de
Contas, a exemplo do Acórdão n. 339/2010 – Plenário do TCU, cujo trecho
transcrevo abaixo, acolhi a intenção de recurso:

(...)
9.3. determinar, (…) que adote, no prazo de 15 (quinze) dias,
as providências necessárias ao exato cumprimento do disposto no
art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/2002 e ao princípio da isonomia,
procedendo à anulação dos atos que rejeitaram as intenções de
recurso dos licitantes, bem como dos atos subsequentes, prati-
cados no âmbito do Pregão Eletrônico 713/2009;
9.4. determinar (…) que, nas licitações na modalidade Pregão
Eletrônico:
(…)

3 https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/relatorioconclusivok3_1.pdf  
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9.4.3.  oriente seus pregoeiros, ao procederem ao juízo de ad-
missibilidade das intenções de recurso manifestadas pelos lici-
tantes nas sessões públicas (pregão eletrônico ou presencial),
que busquem verificar tão somente a presença dos pressupostos
recursais, ou seja, SUCUMBÊNCIA, TEMPESTIVIDADE, LEGITIMIDADE,
INTERESSE E MOTIVAÇÃO, abstendo-se de analisar, de antemão, o
mérito do recurso, nos termos do art. 4º, inciso XVIII, da Lei
nº  10.520/2002,  c/c  art.  11,  inciso  XVII,  do  Decreto  nº
3.555/2000 (pregão presencial), e do art. 26, caput, do Decreto
nº 5.450/2005 (pregão eletrônico);”

Diante desse contexto, ainda em estrita conformidade com o
disposto no item 11.2.2. do Edital e segunda parte do inciso XVIII do art.
4º da Lei n. 10.520/2002, houve convocação da Empresa FREITAS ao envio de
suas Razões de Recurso, cujo prazo legal seria até  23.08.2019.  As demais
Licitantes,  inclusive  a  Recorrida,  foram  devidamente  Notificadas  a
apresentar contrarrazões, com prazo até 28.08.2019.

Transcorridos  os  prazos,  apenas  a  Empresa  Freitas
(Recorrente),  apresentou  Razões  de  Recurso,  conforme  consta  nas  fls.
8.898/8.928 dos autos, o qual foi disponibilizado no Portal da Prefeitura de
Porto Velho e no Sistema Licitações-e. 

Por seu turno, a Empresa k3 (Recorrida), deixou de apresentar
contrarrazões,  fato  também  certificado  as  fls.  8.980,  no  Portal  da
Prefeitura de Porto Velho e no Sistema Licitações-e. 

Entre os argumentos colacionados no Recurso foram apontados
aspectos  tributários  específicos  e,  por  compreender  que  é  dever  desta
Pregoeira a análise da legalidade de seus atos e por medida de cautela na
condução do certame, conforme autoriza o item 8.64 do Edital, deliberei por
submeter à questão ventilada no Recurso à Secretaria Municipal de Fazenda,
Órgão que possui profissionais especializados no tema, o que fiz por meio do
Ofício n. 605/GAB/SML, de 28.08.2019 (fls. 8.973/8.977). 

Ocorre que, antes que a SEMFAZ respondesse à consulta a ela
formulada,  em  04.09.2019,  foi  deflagrada  a  Operação  Policial  denominada
Carrossel, realizada em  conjunto  pela Polícia Federal e a Controladoria
Geral da União, e que apreendeu os autos do Processo administrativo e os
demais documentos que estavam na Superintendência Municipal de Licitações
relativos ao Pregão de que trata este Relatório, sendo que os autos foram
devolvidos no dia 06.09.2019. 

Os  demais documentos indispensáveis a correta instrução do
procedimento e que haviam sido apreendidos e levados à Controladoria Geral
da União foram obtidos no dia 19.09.2019, conforme Termo de Devolução fls.
9.003.

Pois  bem,  quanto  ao  mérito  da  questão  suscitada  sobre  a
documentação da Empresa K3, a Secretaria Municipal de Fazenda respondeu ao
Ofício  n.  605/2019,  que  tratava  dos  argumentos  expendidos  pela  Empresa
Freitas, autuando o Processo n. 06.1159/2019, cuja cópia na íntegra foi
juntada nas fls. 9.137/9.256, recebido por esta Pregoeira em 10.09.2019.

4 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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Em  sua  manifestação,  a  SEMFAZ  concluiu  que  os  documentos
apresentados pela Empresa K3 Locações e Transportes, consoante manifestação
do  Recurso,  de fato,  evidenciam possível  sonegação  fiscal  por  parte  da
Empresa e sugeriu que a questão fosse analisada pela Procuradoria Geral do
Município, visando subsidiar a Decisão desta Pregoeira quanto à manutenção
ou  não  da  Empresa  no  certame,  conforme  conclusão  contida  no  item  2  –
Pergunta “C” do Parecer de Consulta Fiscal n. 001/2019 (fls. 9.205). 

Em  vista  disso,  no  dia  11.09.2019,  conforme  Despacho
circunstanciado  (fls. 9.250/9.254), no qual expus entendimento de que, em
razão da urgência para conclusão do certame, considerando que a questão
ventilada  deveria  ser  objeto  de  apuração  pelos  órgãos  tributários
competentes,  suscitando  o  princípio  da  economicidade,  entre  outros
fundamentos,  deliberei  por  atender  recomendação  da  SEMFAZ  e  submeti  o
Processo n. 06.1159/2019 à análise da Procuradoria Geral do Município para
que houvesse orientação sobre o caso, em especial quanto à manutenção da
Proposta pela Empresa k3 no certame.

Novamente,  antes que tivéssemos uma manifestação  formal da
Procuradoria Geral do Municipal, adveio fato novo, qual seja, a Empresa K3
Locações e Transportes, às 12h59min do 12.09.2019 (sexta-feira), encaminhou
e-mail informando a desistência de sua Proposta, alegando que não teria tido
sucesso na aquisição de todos os veículos necessários para prestação dos
serviços objetivados no Edital de Licitação. Os documentos que dão suporte
às  informações  ora  consignadas  por  esta  Pregoeira  estão  nas  fls.
8.984/8.990. 

Importa também registrar que, a despeito do disposto no item
5.1.7 do Edital, segundo o qual somente caberia desistência de Propostas por
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro, de acordo com o que consignei no
Ofício n. 646/2019/SML  (fls.  8.988/8.989) dirigido  à Empresa  K3,  restou
claramente  informado  a  ela  que  o  Edital  de  Licitação  já  informava  o
quantitativo de veículos requeridos e o prazo para apresentação da frota.

Assim,  por  considerar  não  aceitável  os  motivos  alegados,
comuniquei o fato à Autoridade Competente e sugeri abertura de processo
administrativo visando apuração da conduta e penalização da Empresa na forma
da legislação, em especial art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e do Edital, de
acordo com o Memorando n. 034/2019/PREGOEIRO/SML (fls. 9.258).

A Superintendente Municipal de Licitações, incontinenti, por
meio do Ofício n. 664/2019/SML, encaminhou o Memorando à Controladoria Geral
do  Município para  a  abertura  de  processo administrativo e  apuração dos
fatos, consoante consta nas fls. 9.263. 

Pois  bem,  diante  da  desistência  de  Proposta  por  parte  da
Empresa K3, eis que surge o maior problema a ser enfrentado nos autos após a
abertura das Propostas. 

É que, a Operação Carrossel, já citada neste Relatório e de
conhecimento público de todos, já que foi amplamente noticiada na imprensa
local e sites de notícias, teve como alvo empresas que prestam serviços de
transporte escolar sendo que algumas delas, inclusive, participaram do PE
142/2018. 
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Em vista disso, em 16.09.2019 (segunda-feira), foi encaminhada
a  lista  de  Empresas  classificadas  no  certame,  por  meio  do  Ofício  n.
656/2019/SML,  fls.  9.255/9.256,  dirigido  ao Ministério  Público  Federal,
Ministério  Público  Estadual,  Controladoria  Geral  da  União  e  a  Polícia
Federal, Órgãos estes envolvidos na condução do inquérito instaurado contra
as empresas apontadas como suspeitas por fraude e conluio na prestação de
serviços de transporte escolar. 

Na ocasião, solicitamos, ainda por meio do Ofício supracitado,
que nos fosse informada a existência de procedimento investigativo contra
qualquer das empresas licitantes e demais informações acerca de eventual
fato que pudesse influenciar na habilitação das mesmas. Tal Ofício, até a
presente data não havia sido respondido.

Importante  frisar  que  tal  conduta  não  teve  por  finalidade
transferir responsabilidade, mas resguardar os interesses da Administração,
em especial os atos praticados, a lisura do procedimento e mais que isso,
apontar nossas limitações de ordem técnica e legal para averiguação de fatos
tipificados como crime ou condutas tendentes a burlar a competitividade da
Licitação e que não fossem aparentes ou perceptíveis por meio de análise
documental. 

Registro que o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia também
foi informado dos fatos acima, de acordo com o Ofício n. 681/2019/GAB/SML,
cujo original consta nas fls. 9.269.

No  dia  18.09.2019 foi  formalizada  consulta  à  Procuradoria
Geral do Município, Controladoria Geral do Município e Secretaria Municipal
de  Educação,  no  sentido  de  informar  se  havia  sido  aplicada  penalidade
suspensiva às empresas classificadas no certame, primordialmente à Empresa
COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  FREITAS,  envolvida  diretamente  na  referida  Operação
Carrossel e cujo suposto proprietário de fato havia sido preso, bem como, se
haveria processo em curso com tal finalidade. O documento que formalizou tal
consulta foi o Ofício n.  680/2019/SML (fls. 9.266/9.268), de  18.09.2019,
protocolado no dia 19.09.2019 nos mencionados órgãos ao qual foi dirigido. 

Pertinente relatar também que na manhã do dia 19.09.2019 foi
realizada  Reunião  no  Ministério  Público  do  Estado  de  Rondônia,  onde
participaram  a  Promotora  de  Justiça  responsável  pela  18ª  Promotoria  de
Justiça – Curadoria da Educação, a Superintendente Municipal de Licitações e
esta Pregoeira (Ata juntada nas  fls. 9.265). Ali nos foi questionado pela
Promotora acerca das condutas adotadas pela Administração para inabilitar a
Empresa FREITAS e a Via Norte (envolvidas na Operação Carrossel). 

Em resposta, destacamos que os Órgãos Municipais aos quais
competiam a prática do ato, até aquela data, não haviam informado eventual
aplicação de penalidade suspensiva/impeditiva contra as Empresas e, tal como
consignado  em  Ata  na  Reunião  realizada  junto  ao  Ministério  Público,  a
Promotora  destacou  que  já  havia  sido  questionado  isso  anteriormente  em
reunião  realizada  em  data  anterior  naquele  MP  (reunião  está  que  eu,  a
Pregoeira, não participei). 
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Assim, no mesmo dia  19.09.2019,  de  ordem da Superintendente
Municipal de Licitações, lavrei o Ofício n. 682/GAB/SML (fls. 9.271/9.274)
e,  juntamente  a ela,  nos  dirigimos à Secretaria Municipal  de Educação,
Procuradoria Geral do Município e a Controladoria Geral do Município, onde
requisitamos os Processos  Administrativos cujo objeto  era a  apuração  de
penalidade.

Em  20.09.2109,  recebi  a  Recomendação  n.  012/2019-18ªPJ,
referente ao procedimento investigativo n. 2019001010013359, da lavra da d.
Promotora de Justiça responsável pela 18ª Promotoria de Justiça – Curadoria
da Educação, por meio do qual houve recomendação para que fossem adotadas as
medidas cabíveis para impedir o chamamento das Empresas Freitas e Via Norte,
conforme  a  ordem  de  classificação  do  PE  142/2019  e  ainda,  que  fosse
analisada  a  capacidade  técnica,  operacional  e  financeira  das  empresas
classificadas no certame licitatório, de modo a verificar se há viabilidade
em convocá-las a dar seguimento no certame.

Assim,  para  racionalizar  as informações a serem relatadas,
cumpre-nos  o  resumo  das  Respostas  aos  Ofícios  n.  680/2019/SML  e
682/2019/SML, conforme abaixo: 

1. Secretaria Municipal de Educação: A SEMED respondeu por meio do Ofício
n. 3937/DITE/DSLE/GAB/SEMED recebido às 17h46min do dia  19.09.2019,
com documentos anexos (fls. 9.311/9.312). 

2. Procuradoria Geral do Município – PGM:  A PGM respondeu por meio do
Ofício n. 419/GAB/PGM (fls. 9.334/9.336), recebido por esta Pregoeira
às 09h do dia 20.09.2019. 

3. Controladoria Geral do Município de Porto Velho – CGM

A CGM, por seu turno, remeteu-nos o Ofício n. 1036/2019/GCGA/CGM fls.
9.371/9.372,  recebido  por  esta  Pregoeira  às  14h10min do  dia
20.09.2019, onde  fomos  informados  que  aquela  Controladoria  possui
procedimento aberto, em caráter de investigação preliminar e sigilosa,
para sindicar atos praticados contra a Administração Municipal, cujo
objeto é o serviço de transporte escolar. 

Como  medida  complementar  à  instrução  processual,  após  o
recebimento das respostas da CGM, PGM e SEMED, bem como, da Recomendação nº
012/2019/MPRO-18ªPJ, no dia 20.09.2019, adotei as seguintes providências: 

a) Expedi o Memorando n. 036/PREGOEIRO/SML (fls. 9.382) por meio do
qual solicitei aos servidores que compõe a Equipe de Apoio, André
Shockness e  Naiara  F. Lima,  análise  dos Processos recebidos da
SEMED (09.00034/2018, 09.00293/2018, 09.00444/2018 e 09.00445/2018)
para que fosse elaborado Relatório de análise dos trabalhos neles
desenvolvidos, fase processual e possíveis deliberações;

b) Memorando  n.  037/PREGOEIRO/SML  (fls.  9.383)  solicitando  à
servidora, Janíni França Tibes, que procedesse análise de todos os
cadastros quanto à eventual impedimento de participação de licitar
e contratar em nome das empresas classificadas no Pregão Eletrônico
n.  142/2018,  bem  como,  todos  os  documentos  de  habilitação
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encontrados junto ao SICAF;

c) Memorando n. 035/PREGOEIRO/SML (fls. 9.385/9.386) solicitando
à Divisão de Cadastros de Fornecedores do Município de Porto Velho
informações  acerca  de  eventuais  penalidades,  suspensões  e
impedimentos em nome das empresas participantes do PE n. 142/2018;

Em  resposta,  a  Divisão  de  Cadastro  de  Fornecedores  do
Município  de  Porto  Velho,  no  dia  23.09.2019 informou  que  nenhuma  das
empresas acima relacionadas possuía suspensão ou impedimentos de licitantar
registrados no Cadastro Municipal de Fornecedores (fls. 9.395/9.396).

No  dia  24.09.2019, recebi o  Memorando n. 038/PREGOEIRO/SML
(fls. 9.402/9.404), expedido pela servidora Janíni F. Tibes, acompanhado de
Relatórios Individuais de cada uma das nove participantes classificadas,
(excluída  a  K3,  que  desistiu  de  sua  Proposta),  juntamente,  encaminhou
Certidões de consultas junto ao CEIS (CGU), TCU, CNJ e SICAF, e documentos
habilitatórios  expedidos  pelo  SICAF  das  empresas  que  possuíam  cadastros
atualizados. 

Em conclusão  e, a título  de colaboração com  os trabalhos,
aludida servidora, após as pesquisas pertinentes, consignou em seu Memorando
que nenhuma das Empresas que participaram do Pregão 142/2018 encontrava-se
impedida de licitar nos cadastros supracitados. Entretanto, registrou que no
dia 24.09.2019 a SEMED publicou no Diário Oficial dos Municípios do Estado
de Rondônia, a Penalidade à empresa FREITAS, a qual com fundamento ao art.
87, IV d Lei 8.666/93, foi Declarada Inidônea.

Ainda em atendimento à recomendação exarada pelo Ministério
Público  do  Estado  de  Rondônia,  no  dia  23.09.2019 lavrei  os  Ofícios  n.
696/2019/SML,  fls. 9.351  e 695/2019/SML,  fls. 9.348, por meio dos quais
compareci à Controladoria Geral da União e ao Tribunal de Contas do Estado
de  Rondônia,  solicitando  eventuais  informações  de  todas  as  Empresas
participantes do PE 142/2019 que constassem em bancos de dados daqueles
Órgãos de Controle.

Também em atendimento à Recomendação do Ministério Público de
Constas foi exarado o Ofício n. e 688/2019/SML (fls. 9.346), por meio do
qual solicitei informações acerca da existência de eventual cadastro das
Empresas participantes do certame no âmbito do Governo do Estado, quando
solicitamos informações quanto à possíveis penalidades aplicadas e outras
informações porventura disponíveis. A resposta foi obtida por meio do Ofício
n.  1639/2019/SUPEL-GCF  (fls.  9357),  de  23.09.2019, pelo  qual  nos  foi
informado que não há penalidades contra Empresas participantes do Pregão e
que duas delas possuem cadastro junto àquela Órgão, contudo, vencidos na
data da consulta. 

Quanto à efetiva aplicação de penalidades contra as Empresas
apontadas como faltosas na execução dos contratos firmados para prestação de
serviços  de  transporte  escolar  e  que  estivessem  arroladas  na  Operação
Carrossel, anoto que somente às 14h10min do dia 20.09.2019 recebi o Ofício
n. 3995/DITE/DSLE/GAB/SEMED (fls. 9.332) e às 13h27min do dia 25.09.2019,
recebi  o  Ofício  n.  4057/DITE/DSL/SEMED, por  meio  dos  quais  vieram
encaminhadas  as  Decisões  Administrativas  que  aplicaram  penalidades  às
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Empresas Freitas e Via Norte (fls. 9.716 a 9.719). 

As empresas penalizadas foram as seguintes: 

I. Rondonorte Transporte e Turismo Ltda – EPP (fls. 9.333/9.334)
Processo n. 09.00012/2013
Contrato n. 044/PGM/2014
Penalidades:
- Suspensão do Direito de Participar de licitações/contratos de
qualquer Órgão da Administração Direta ou Indireta da Contratante,
pelo prazo de 2 (dois) anos, em razão da conduta reiterada da
Empresa contratada, durante a execução contratual;
- Declaração de inidoneidade, com fundamento no Art. 87, inciso IV
da Lei n. 8.666/93;

II. Flecha Transporte e Turismo Ltda (fls. 9.335/9.336)
Processo n. 09.00010/2013
Objeto: Serviços de Transporte Escolar Fluvial
Processo apuratório 09.00182/2015
Contrato n. 022/PGM/2014
Penalidade: 
- Multa;
- Suspensão do Direito de Participar de licitações/contratos de
qualquer Órgão da Administração Direta ou Indireta da Contratante,
pelo prazo de 2 (dois) anos, em razão da conduta reiterada da
Empresa contratada, durante a execução contratual;
- Declaração de inidoneidade, com fundamento no Art. 87, inciso IV
da Lei n. 8.666/93;

III. Empresa Comércio e Serviços Freitas Importação e Exportação EIRELI
(fls 9.337/9.338)
Processo n. 09.00106/2019 
Objeto: Serviço de Transporte Escolar Terrestre
Processo apuratório 09.0000801/2019
Contrato n. 008/PGM2019 e 017/PGM/2019
Penalidade: 
-  Reconhecimento  da  Caducidade  dos  Contratos  n.  08/PGM/19  e
017/PGM/2019;
- Suspensão do Direito de Participar de licitações/contratos de
qualquer Órgão da Administração Direta ou Indireta da Contratante,
pelo prazo de 2 (dois) anos, em razão da conduta reiterada da
Empresa contratada, durante a execução contratual;
- Declaração de inidoneidade, com fundamento no Art. 87, inciso IV
da Lei n. 8.666/93;

IV. Via Norte  Transporte e Turismo Ltda – EPP (fls. 9.677/9.679)
Processo apuratório n. 09.00806/2019
Penalidades:
- Suspensão do Direito de Participar de licitações/contratos de
qualquer Órgão da Administração Direta ou Indireta da Contratante,
pelo prazo de 2 (dois) anos, em razão da conduta reiterada da
Empresa contratada, durante a execução contratual;

Pois bem, este extenso relatório tem por escopo demonstrar a
legalidade dos atos praticados no certame na condução da fase externa do
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certame, conduzida por esta Pregoeira e sua Equipe de Apoio, bem como,
fundamentar os demais atos a serem praticados. 

Por  fim,  registro  que  hoje,  dia  30.09.2019,  às  12h16min,
recebi o Memorando n. 02/DIFC/SML/2019, pelo qual o Chefe da Divisão de
Cadastro de Fornecedores comunica que, nesta ata, consta do Cadastro de
Fornecedores do Município as penalidades aplicadas às Empresas Freitas e Via
Norte, as quais tiveram origem nos Ofícios encaminhados pela SEMED e que já
foram citados neste Relatório. 

II – Das decisões decorrentes dos fatos narrados acima

Como visto, muitos foram os fatos que afetaram a tramitação do
certame, contudo, a considerar a necessidade de conclusão do procedimento
licitatório, o que se pretende com o intuito único de atendimento a legítimo
interesse público e, em homenagem ao princípio da publicidade, elaboro o
presente e divulgo os atos subsequentes e a fundamentação dos mesmos. 

Acerca do atendimento à Recomendação do Ministério Público, em
especial o item 1, que trata da inabilitação das Empresas Freitas e Via
Norte, consigno que tal ato será promovido hoje no Sistema Licitações-e com
base no item 4.4 do Edital de Licitação, que dispõe:

4.4.  Não  poderão  participar  desta  licitação,  empresas  que  se
enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações:

a)  tenha  sido  declarada  impedida  de  licitar  e  contratar  com  o
Município de Porto Velho, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº
10.520,  de  17.07.2002,  desde  que  o  Ato  tenha  sido  publicado  na
imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição;

b) estejam, nos termos do art. 87, III da Lei 8.666/93, cumprindo
penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar, por prazo não superior a 2 (dois) anos,
aplicada por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas
esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido
publicado na imprensa oficial ou registrado  no SICAF, conforme o
caso; 

Nesse  contexto,  destaco  que  estão  legalmente  impedidas  de
participar  de  certames  Licitatórios  e  contratar  com  a  Administração  as
Empresas Freitas e Via Norte, conforme penalidades publicadas nos Diários
Oficiais dos Municípios Rondonienses de 24.09 e 26.09.

Permanecerão classificadas no certame, por não possuírem, até
a  presenta  data,  qualquer  penalidade suspensiva/impeditiva,  as  seguintes
empresas:

RIO  SOLIMÕES  NAVEGAÇÃO  E  TRANSPORTES  LTDA  EPP,  CNPJ:
00.608.456/0001-39;
ROTA AZUL TRANSPORTES EIRELI, CNPJ: 01.742.833/0001-90;
PERFORMANCE RENT A CAR EIRELI, CNPJ: 04.833.168/0001-39;
J. LUIS COSTA CUNHA EPP, CNPJ: 00.903.359/0001-79;
SIDNEI GARCIA DA SILVA, CNPJ: 14.202.387/0001-73;
R E O RAMOS EIRELI, CNPJ: 07.119.104/0001-69;
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RECHE GALDEANO & CIA LTDA, CNPJ: 08.713.403/0001-90.

Assim,  para  cumprimento  do  item  2  da  Recomendação  do
Ministério Público e, visando possibilitar à análise quanto à capacidade
técnica, operacional e financeira das licitantes remanescentes, bem como,
para aferir eventual existência de sócios em comum, endereços físicos dos
estabelecimentos, entre outras informações que nos permitam aferir a afetiva
capacidade  técnica  e  a  independência  das  Propostas,  delibero  pela
necessidade de promoção de diligência junto aos aludidos fornecedores. 

Tal conduta, inclusive, possui amparo na legislação regente e
no Edital de Licitação. Isso porque, ainda que não seja possível convocar
simultaneamente todos os Licitantes para apresentação da documentação de
Habilitação, o que não se amoldaria há modalidade licitatória pela qual foi
deflagrado o certame, urge esclarecer que, sopesando que eventualmente, as
diligências a outros órgãos poderiam restar inconclusivas, considerando a
necessidade de atendimento ao item 2 da Recomendação do Ministério Público,
entendo pertinente que seja requerido a todas as empresas, no prazo de até 2
(dois)  dias,  o  envio  dos  Atestados  de  capacidade  técnica,  balanço
patrimonial e comprovação da habilitação jurídica (Estatuto Social, Contrato
Social, etc), para análise da viabilidade de convocação das Empresas para
dar continuidade ao certame.  

No que diz respeito à legalidade da diligência ora promovida,
a qual se dá para esclarecer ou complementar informações indispensáveis à
análise da documentação das Licitantes, 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.

Além disso, considerando a Recomendação do Ministério Público,
forçoso reconhecer que não se constitui em mera formalidade a apuração das
informações posto que não há discricionariedade quanto à opção em realizar
ou não a diligência prevista no §3º do art. 43 da Lei 8.666/93, quando ela
for indispensável à satisfação do interesse público. Sobre o tema, Marçal
Justen Filho4 leciona que: 

“A relevância dos interesses envolvidos conduz à configuração
da diligência como um poder-dever da autoridade julgadora. Se
houver  dúvida ou controvérsia  sobre fatos  relevantes  para a
decisão, reputando-se insuficiente a documentação apresentada,
é  dever  da  autoridade  julgadora  adotar  as  providências
apropriadas para esclarecer os fatos. Se a dúvida for sanável
por meio de diligência será obrigatória a sua realização.” 

Como visto, não haverá convocação de simultânea de Licitantes
para fins de análise e classificação no certame, posto que isto será feito
nos  limites  estabelecidos  no  Edital  e  na  legislação,  exclusivamente  no
momento  oportuno.  O  que  se  busca  com  a  diligência  é  o  atendimento  à
Recomendação do Ministério Público, especificamente quanto à análise prévia
da  capacidade  técnica,  operacional  e  financeira  de  todas  as  Licitantes
remanescentes no certame. 
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Pelo exposto, decido solicitar das Empresas remanescentes à
Arrematante, após a inabilitação da Freitas e Via Norte, conforme detalhado
abaixo, que encaminhem, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, ou seja, até às
18h (do DF), de 03.10.2019, documentos abaixo elencados: 

i. Atos constitutivos das Empresas:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, através da
certidão da Junta Comercial;

b)  Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais 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 consolidado; 

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

ii. Balanco Patrimonial, observado o disposto no item 10.5.1 do Edital:

a)  Balanço  Patrimonial,  conforme  item  10.5.1  e  seguintes,
inclusive  quanto  ao  termo  de  abertura  e  encerramento,  do
último exercício social já exigível;

b) Índices contábeis calculados na forma do item 10.5.6 do
Edital;

c)  Certidão  negativa  de  falência  ou  recuperação  judicial,
expedida  pelo  distribuidor da sede  do  licitante  dentro  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.

iii. Atestados de Capacidade Técnica: 

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: 

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

a.2.  Entende-se  por  pertinente  e  compatível  em  quantidade
o(s)  atestado(s)  que  em  sua  individualidade  ou  soma  de
atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os
serviços  declarados  nos  atestados  prestados  no  mesmo
período),  comprovem  que  a  empresa  prestou  ou  presta
satisfatoriamente e de forma interrupta os serviços com as
especificações  demandadas  no  objeto  desta  licitação  em
contrato para atender frota(s) do quantitativo por conforme
expressamente estabelecido no item 10.4 do Edital; 
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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 item, conforme
disposto no Edital 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)  deverão  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
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. 

III. Da diligência ora promovida:

Considerando a existência de cadastro de Empresas no SICAF e
Cadastro  desta  Prefeitura,  destaco  que  somente  serão  requisitados  os
documentos que não puderam ser obtidos nos aludidos cadastros, como forma
agilizar as informações, que faço de acordo como exposto abaixo: 

RIO SOLIMÕES NAVEGAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP: Considerando os
documentos listados no SICAF, requeiro apresentação dos atestados
de capacidade técnica, observado o item iii deste Relatório e os
índices contábeis exigidos no item 10.5.6 do Edital, bem como,
termo de abertura e encerramento de seu balanço, que não consta
do SICAF, de acordo com o item  ii deste Relatório,  no prazo de
até 2 (dois dias úteis), ou seja, até 18h (hora do DF) sob pena
de inabilitação;

ROTA AZUL TRANSPORTES EIRELI: 
Considerando  os  documentos  listados  no  SICAF,  requeiro
apresentação de documentos de constituição da Empresa, inclusive
alterações,  conforme  item  i.  deste  Relatório;  Atestados  de
capacidade técnica, observado o item iii deste Relatório; balanço
patrimonial e certidão listados no item  ii. deste Relatório; no
prazo de até 2 (dois dias úteis), ou seja, até 18h (hora do DF)
sob pena de inabilitação; 

PERFORMANCE  RENT  A  CAR  EIRELI: Considerando  os  documentos
listados no Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho,
requeiro apresentação do balanço patrimonial e certidão listados
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no item  ii. deste  Relatório;  Atestados  de  capacidade  técnica,
observado o item  iii  deste Relatório; no prazo de até 2 (dois
dias  úteis),  ou  seja,  até  18h  (hora  do  DF)  sob  pena  de
inabilitação; 

J. LUIS COSTA CUNHA EPP: Considerando os documentos listados no
SICAF,  requeiro  apresentação  dos  documentos  constitutivos  da
Empresa,  conforme  item  i.  deste  Relatório;  do  balanço
patrimonial, índices contábeis e certidão listados no item  ii.
deste  Relatório;  Atestados  de  capacidade  técnica,  observado  o
item iii deste Relatório; no prazo de até 2 (dois dias úteis), ou
seja, até 18h (hora do DF) sob pena de inabilitação; 

SIDNEI GARCIA DA SILVA: Considerando os documentos listados no
SICAF,  requeiro  apresentação  dos  documentos  constitutivos  da
Empresa,  conforme  item  i.  deste  Relatório;  do  balanço
patrimonial, índices contábeis e certidão listados no item  ii.
deste  Relatório;  Atestados  de  capacidade  técnica,  observado  o
item iii deste Relatório; no prazo de até 2 (dois dias úteis), ou
seja, até 18h (hora do DF) sob pena de inabilitação; 

R  E  O  RAMOS  EIRELI: Considerando  os  documentos  listados  no
SICAF,  requeiro  apresentação  dos  documentos  constitutivos  da
Empresa, conforme item i. deste Relatório; do balanço patrimonial
e certidão listados no item  ii. deste Relatório; Atestados de
capacidade  técnica,  observado  o  item  iii  deste  Relatório;  no
prazo de até 2 (dois dias úteis), ou seja, até 18h (hora do DF)
sob pena de inabilitação; 

RECHE  GALDEANO  &  CIA  LTDA:  Considerando  os  documentos
listados  no  SICAF,  requeiro  apresentação  de  Termo  de
abertura e encerramento do Balanço patrimonial e certidão
listados  no  item  ii.  deste  Relatório;  Atestados  de
capacidade técnica, observado o item  iii  deste Relatório;
no prazo de até 2 (dois dias úteis), ou seja, até 18h (hora
do DF) sob pena de inabilitação; 

Sem mais, registro que o presente Relatório será encaminhado
aos e-mails dos Licitantes e publicado no Sistema Licitações-e e Portal da
Prefeitura  de  Porto  Velho,  para  que  sirva  de  Notificação  e  início  da
contagem do prazo previsto para cumprimento da diligência ora promovida, sob
pena  de  desclassificação/habilitação  da  Empresa,  na  forma  previamente
estabelecida no item 8.5.1 do Edital, que prevê que: “Havendo a diligência
prevista  acima,  os  licitantes  deverão  atender  às  solicitações  no  prazo
estipulado pelo Pregoeiro, contado do recebimento da convocação, sob pena de
desclassificação da oferta.” 

 No mais, registro que o presente relatório também serve para
motivar a inabilitação das Empresas Freitas e Via Norte, fundamentadas no
item  4.4  do  Edital,  considerando  as  penalidades  a  elas  aplicadas,
registradas  no  Cadastro  de  Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho  e
divulgadas no Diário Oficial dos Municípios Rondonienses. 

Porto Velho, 30 de Setembro de 2019. 

Tatiane Mariano
Pregoeira – SML
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