
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Processo: 09.00202/2017
Pregão Eletrônico n. 142/2018/SML
Objeto: REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  ESPORTIVO
(UNIFORMES),  conforme  especificações  técnicas,  unidades  e  quantidades
informadas no Edital de Licitação e seus Anexos. 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Trata-se  de  análise  e  Reposta  a  Pedido  de  Esclarecimento
formulado  por  Empresa  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  FREITAS  IMPORTAÇÃO  E  EXPORTAÇÃO
EIRELI,  Pessoa  Jurídica  de  Direito  Privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.
24.653.460/0001-54, analisado nos termos consignados abaixo.

Inicialmente, cumpre informar, que no dia 15.07.2019 foi recebi-
da Impugnação protocolada pela empresa PARANAÍBA TRANSPORTES – Ltda., em ter-
mos semelhantes aos suscitados pela Empresa COMÉRCIO E SERVIÇOS FREITAS IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, a qual também foi submetida à análise da SEMED e,
adicionalmente foi analisada também pela Controladoria-Geral do Município que
detém conhecimento técnico sobre a matéria.

Desta forma, visando emitir respostas homogêneas e pelo caráter
técnico (Planilha de Composição de Custos), por cautela, decidi responder am-
bas as empresas no mesmo momento, ou seja, após manifestação dos órgãos menci-
onados.

Embora a Lei de Licitações e o Edital de Licitação sejam silen-
tes acerca de prazo para Resposta a Pedidos de Esclarecimentos, muito embora a
presente estivesse pronta e programada para o envio à Empresa que o solicitou
e divulgação para ciência dos demais Licitantes até às 14h do dia 17.07.2019,
justifico que, por volta das 12h50min do dia 17.07.2019 fui informada acerca
de Decisão Judicial exarada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública do TJ/RO,
que concedeu liminar à Empresa impugnante nos autos do Processo Judicial n.
7030092-83.2019.8.22.0001,  determinando  a  Suspensão  do  certame,  razão  pela
qual, deixei de publicar a presente Resposta, em vista da necessidade de não
praticar atos praticados no certame. 

Conforme motivado no campo geral de mensagens e no Portal da
Prefeitura de Porto Velho, em cumprimento a ordem judicial acima mencionada,
não houve abertura das Propostas na data e horário designado em Edital, sendo
entretanto, redesignada a data e hora da abertura das propostas exclusivamente
para possibilitar o aguardo da manifestação judicial quanto aos pleitos da Ad-
ministração, que foram formulados no Processo Judicial acima mencionado, os
quais visavam à revisão/reconsideração da Decisão Liminar. 

Assim, por meio do Ofício n. 319/GAB/PGM/2019, datado de hoje,
19.07.2019, fomos comunicados pela Procuradoria Geral do Município que houve
Decisão Judicial que Revogou a Liminar anterior concedida e autorizou o pros-
seguimento deste certame, nos seguintes termos: “Ante o exposto, reconsidero a
decisão proferida por este Juízo em id. 28991829, tornando-se sem efeito a de-
cisão de suspensão do certame”, o que justifica o fato desta Resposta somente
agora ter sido divulgada. 

Feitos os esclarecimentos necessários, passamos à análise. 

I – DO RECEBIMENTO

Inicialmente, cumpre consignar que Pedidos de Esclarecimentos
formulados  em  face  de  Editais  de  Licitação  para  aclarar  questões
procedimentais  relativas  às  licitações  públicas  não  comportam  rigorismos
quanto à forma de apresentação, porquanto a própria Lei tenha sido silente
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neste sentido.

Em que pese o exposto acima, é preeminente a necessidade de
analisar o atendimento às disposições mínimas contidas no Edital de Licitação,
em especial a tempestividade do encaminhamento do presente esclarecimento, uma
vez que o  prazo para tanto foi previamente estabelecido no  subitem 2.3 do
Edital de Licitação (fls. 6.807 a 6.872), criando para o Administrado um lapso
para exercício do Direito e uma regra a ser observada pela Administração. 

De igual modo, tal dispositivo estabelece a forma de envio dos
Pedidos de Esclarecimento, senão vejamos: 

2.3. Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao  processo
licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro em até 3 (três)
dias úteis anteriores a data fixada para abertura da Sessão
Pública,  exclusivamente  por  meio  eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com;

Pois  bem,  no  tocante  ao  atendimento  aos  dispositivos
editalícios, observa-se que a Empresa, a despeito da previsão de envio do
Pedido de Esclarecimento via e-mail, protocolou seu pedido no Gabinete desta
Superintendência, em  11.07.2019,  conforme se extrai da documentação disposta
nas fls. 6.885 a 6.888. 

Em  15.07.2019,  compareceu  o  Senhor  Ricardo,  aduzindo  ser
Representante da Empresa  COMÉRCIO E SERVIÇOS FREITAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
EIRELI, que após ser alertada quanto ao descumprimento do item 2.3 do Edital e
que a resposta ao Pedido de Esclarecimento aguardava o Ofício da SEMED, o
mesmo  providenciou  o  envio  da  solicitação  de  esclarecimento  via  e-mail,
conforme consta dos autos, nas fls. 6.892 e 6.893.

Em que pese o flagrante descumprimento ao quanto disposto no
Edital relativamente à forma de envio de Pedidos de Esclarecimentos (mediante
encaminhamento via e-mail), considerando que houve o encaminhamento de e-mail
e,  por  se  tratar  de  procedimento  auxiliar  no  sentido  de  prestar
esclarecimentos que possibilitem às Licitantes à análise dos termos do Edital,
é medida que se impõe à análise do presente Pedido, por ser tempestivo. 

II – DOS QUESTIONAMENTOS E RESPOSTA:

Questionamento: 

A Empresa requer esclarecimentos acerca da Composição de Custos
dos  serviços  objeto  dos  autos,  tendo  solicitado  manifestação  quanto  aos
aspectos  técnicos  relativos  aos  tributos  PIS  E  COFINS,  Custos  Diretos  e
Indiretos e ainda, quanto às especificações técnicas dos ônibus descritos no
Edital Republicado.

Considerando  que  os  aspectos  questionados  recaem  sobre  as
Planilhas de Composição de custos e as especificações técnicas dos veículos
informadas no Projeto Básico, ambos os documentos elaborados pela Secretaria
Municipal de Educação – SEMED, o Pedido de Esclarecimento foi submetido àquela
Secretaria  para  manifestação.  Em  reposta,  recebi  o  Ofício  n.
2833/2019/GAB/SEMED, fls. 6.889 a 6.891. 

Adicionalmente  em  razão  da  impugnação  ofertada  pela  empresa
Parnaíba Transportes, foi emitido pela CGM o relatório nº 008/2019, contento
entendimento covergente com o conteúdo respondido pela SEMED sobre o assunto,
conforme pode-se verificar nos tópicos seguintes.
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Esclarecimento quanto ao item 1: 
Questionamento da Empresa:  Entende a consulente, com base no item 26.6.2 do
Anexo II do Edital, que as alíquotas relativas aos tributos PIS e CONFIS,
constantes da “planilha de composição de custo” a serem apresentada nos termos
do item 6.1.1 do Edital, poderão ser alteradas se a licitante for optante pela
tributação  pelo  lucro  presumido  e  pelo  regime  cumulativo  da  referida
contribuições, que estabelecem alíquotas de 3% para CONFIS e 0,65% para o PIS.

Resposta da SEMED:  Considerando o disposto no item 26.6.2 do Anexo II do
Edital, se a pretensa licitante for optante pelo lucro presumido ou arbitrado,
as alíquotas referentes ao PIS e CONFIS, deverão  ser cumulativas, bem como
0,65% para o PIS e 3% para o CONFIS,  conforme determina na Lei 9.718 de
27.11.1998, o qual regulamenta a aplicação no âmbito da legislação tributária
federal, relativamente às contribuições para os Programas de Integração Social
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, de que tratam o Art. 239
da CF/1988 e Lei Complementar nº 70 de 30.12.1991.

Manifestação  da  Pregoeira:  Em complemento  à  Resposta  ofertada  pela  SEMED,
saliento que os percentuais de tributos (PIS COFINS) poderão ser alterados
para adequar-se à forma de tributação da Empresa, conforme disposto no item
26.6.2, do Anexo II do Edital (Projeto Básico), que abaixo transcrevo:

26.6. TRIBUTOS RELATIVOS AO FATURAMENTO 
26.6.1. Foram consideradas as tarifas regionais para ISS;
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. (Destaquei)

Esclarecimento quanto ao item 2: 
Questionamento da Empresa: Entende a consulente que o valor percentual do item
4.1 “Custo Indireto” e “Lucro Bruto” constantes das “Planilhas de composição
de Custos” a serem apresentadas no termos do item 6.1.1 do Edital, poderão ser
alterada  se  a  licitante  optar  por  obter  lucratividade  distinta  daquela
definida na planilha (6%), ou se a mesma possuir estrutura de custo indiretos
que  representem  percentuais  distintos  daqueles  definidos  na  planilha  (5%).
Está correto entendimento da consulente?

Resposta da SEMED:  Esclarecemos que as “Planilhas de Composição de Custos”
constante  do  Edital,  é  um  documento  de  referência  para  que  as  pretensas
licitantes elaborem suas propostas de preços. 

Dessa  forma,  compete  exclusivamente  à  pretensa  licitante,  elaborar  sua
proposta tendo em vista a margem de lucro que almeja ao auferir com a futura
prestação de serviço.  Ou seja, os percentuais mencionados nos itens 4.1 e
6.1.1  do  Edital,  devem  ser  utilizados  como  referência  para  elaboração  de
propostas  a  Composição  de  Custos  ofertada  pela  Administração,  ficando  a
critério dos licitantes observância de cada percentual.

Manifestação  da  Pregoeira:  Complementando  a  manifestação  da  Secretaria
Municipal de Educação, cumpre salientar que a Empresa fica obrigada elaborar
suas propostas em observância aos valores máximos admitidos em Edital para os
Lotes e km por rota, conforme previamente estabelecido no Edital de Licitação,
em especial os itens 8.1, 8.1.2 e 8.1.3 do Edital: 
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8.1. O critério de julgamento das Propostas será o MENOR PREÇO
GLOBAL POR LOTE.  
8.1.1. Para  obtenção  do  preço  GLOBAL  DO  LOTE a  Licitante
deverá considerar seu custo para todas as Rotas que o compõe,
bem como, apresentar os Preços unitários e totais para cada
uma  das  Rotas  Descritas  nos  Lotes  a  que  se  referir  sua
Proposta, conforme descrito nos  Modelos Anexo I e Anexo I–A
deste Edital, sob pena de desclassificação. 
8.1.2. 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; 

De acordo com o estabelecido no Edital, serão desclassificadas
as Empresas que, após a fase de lances e/ou negociação, permaneçam com os
preços globais dos Lotes e dos km por rota, acima do Estimado, senão vejamos: 

8.2. Serão desclassificadas, as propostas que:
(...)
f) após a fase de lances e negociação, permaneçam com seus
preços  unitários  e/ou  totais  (para  as  Rotas  e/ou  Lotes)
superiores  aos  preços  atestados  pela  Administração,  assim
considerados os valores máximos estimados para a Contratação,
conforme  informado  nos  Anexos  II  a  XV  do  Projeto  Básico,
disponibilizados no Portal da Prefeitura de Porto Velho; 
g)  que  deixarem  de  apresentar  a  composição  de  custos
unitários, conforme exigido neste Edital;

Acerca da composição de custos, esclareço que, a despeito de ser
a composição elaborada pela Administração um “referencial de preços” que deve
nortear a elaboração  das Propostas,  estando  faticamente  alguns  iens/verbas
sujeitas  à  modificação  em  razão  de  situações  específicas  de  cada  Pessoa
Jurídica Licitantes (tributação, custos indiretos, valores dos ônibus, etc), é
fato que, nos casos em que se fizer necessário, a Licitante estará passível de
ser questionada e terá que prestar os esclarecimentos adequados e necessários
para afastar, de forma efetiva e inescusável, eventual jogo de planilhas ou
superfaturamento/sobrepreços. 

Esclarecimento quanto ao item 3: 
Questionamento da Empresa: O item 2.3.1.1 do anexo 2 do Edital define que os
ônibus a serem utilizados na prestação seriam do tipo urbano Escolar:

26.3. INVESTIMENTO INICIAL 
26.3.1.  Os  ônibus  adotados  para  esta  Contratação  levam  em
consideração  as  seguintes  especificações:  26.3.1.1  Ônibus  tipo
urbano Escolar – A classificação dos veículos é baseada em sua
capacidade  de  transporte,  conforme  definido  no  item  18  e  seus
subitens, deste Projeto Básico.
Entretanto, o tipo de ônibus a ser utilizado, nos termo do objeto
do edital, do item 1, 8 e 26.2.2 do projeto básico, do tipo de
pavimentação  preponderante  (ESTRADA  NÃO  PAVIMENTADAS),  das
planilhas de composição de custos e das especificações trazidas
pelo poder municipal seriam, em verdade do tipo ORE (Ônibus Rurais
Escolares),  que  possuem  características  distintas  dos  ônibus
urbanos justamente em face do tipo de pavimento no qual trafegam. 

Manifestação  da  SEMED:  Esclarecemos  que  no  item  18.14 do  projeto  Básico
constam  as  especificações  dos  veículos  que  deverão  ser  utilizados  na
contratação do serviço, quais sejam:

18.14 O total de veículos escolares contratados são 146 e deverão
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seguir as especificações abaixo: 

a) 114 (cento e catorze) veículos de Médio Porte - MP para até 44
alunos  sentados,  com  poltronas  equivalentes  ao  número  de
passageiros, sem ar condicionado. Motor movido a diesel, com 04
(quatro)  cilindros  em  linha,  com,  no  mínimo  2.900  (duas  mil  e
novecentas) cilindradas, potência mínima de 165 (cento e sessenta e
cinco) cavalos e torque mínimo de 40kgfm (Nm); 
b) 32 (trinta e dois) veículos de Grande Porte - GP para até 59
alunos  sentados,  com  poltronas  equivalentes  ao  número  de
passageiros, sem ar condicionado. Motor movido a diesel, com 04
(quatro)  cilindros  em  linha,  com,  no  mínimo  2.900  (duas  mil  e
novecentas) cilindradas, potência mínima de 165 (cento e sessenta e
cinco) cavalos e torque mínimo de 40kgfm (Nm);

 Portanto,  o  tipo  de  ônibus  definido  pela  Administração  é  o
Escolar Urbano, e não o Tipo ORE, pois, as especificações foram alteradas do
primeiro  Edital  publicado,  mediante  justificativa  do  gestor,  na  qual
ressaltou-se que a alteração traria economicidade para a contratação e maior
competitividade para o certame, visto que existem poucas empresas que possuem
o ônibus tipo ORE.  Cumpre, ainda, esclarecer, que o Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia, referendou a substituição do ônibus ao acatar o Parecer Nº
0138/2019-GPETV  do  Ministério  Público  de  Contas,  constante  do  processo  nº
3.999/2018. 

Manifestação da Pregoeira: 

Em  complemento  à  questão  das  especificações  técnicas  dos
veículos, que foram modificados de ônibus  tipo ORE para ônibus Tipo  Escolar
Urbano, saliento que, conforme destacado pela SEMED, a questão foi objeto de
enfrentamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO, que
liberou a continuidade do certame, após análise das modificações, conforme se
pode inferir na Análise do Corpo Técnico do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, acatado pelo Conselheiro Relator, no seguinte sentido: 

(…) 
Observou-se que houve substituição dos ônibus de pequeno

porte para médio porte. As justificativas dos responsáveis merecem
ser acolhidas, uma vez que, após pesquisa de mercado, observaram
que o custo do ônibus de pequeno porte é superior ao do ônibus de
até 44 lugares. 

Ainda, após a apresentação das justificativas, não  se
vislumbra óbice à substituição dos ônibus tipo ORE por ônibus tipo
urbano, tendo em vista a razoabilidade das alegações no sentido de
que há deficiência mercadológica  de empresas que possuem aquele
tipo  de  veículo.  Além  disso,  essa  substituição  não  acarreta
prejuízo quanto à prestação do serviço. 

Outrossim,  comprovaram  que  a  substituição  do  tipo  de
veículo gera uma economia no valor de R$ 5.454.164,62, o que foi
demonstrado a partir da comparação do valor global de 210 dias, em
que,  ao  contratar  o  ônibus  tipo  ORE,  teria  um  custo  de  R$
23.123.450,38, ao passo que, contratando o ônibus tipo urbano, o
custo passa a ser de R$ 17.669.285,76. 

(…) 
 

Como visto, de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas
do Estado de Rondônia não há óbice às especificações contidas nos autos e,
estando eventual modificação das especificações na alçada de deliberação da
SEMED, que manteve os termos do Edital de Licitação, entendo esclarecida a
questão.
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IV – DA RESPOSTA DA PREGOEIRA E CONCLUSÃO: 

Em  vista  dos  esclarecimentos  da  SEMED,  pontuais  a  todos  os
questionamentos, estando a manifestação em total compatibilidade com os termos
do  instrumento  convocatório,  não  havendo  inovações  aos  termos  do  Edital,
decido encaminhar a presente resposta à Empresa que o solicitou, divulgando-a
também no link relativo ao Pregão em referência no Portal da Prefeitura de
Porto  Velho  (www.portovelho.ro.gov.br)  e  no  Sistema  Licitações-e
(www.licitacoes-e.com.br),  decido pela manutenção da data de abertura das
Propostas informados no Comunicado divulgado no Portal da Prefeitura e no
Sistema Licitações-e.

Porto Velho, 19 de Julho de 2019. 

Tatiane Mariano
Pregoeira/SML
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