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

Proc. 09.00202/2017
Fls. ________
Visto: ______

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se de julgamento de impugnação interposta pela Empresa
PARANAÍBA TRANSPORTES Ltda., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita
no CNPJ sob n. 19.956.580/0001-13, com endereço à Rua Caetano de Novaes,
n. 1.485, Bairro São Caetano, Ituiutaba – MG, em face do Edital do Pregão
Eletrônico  n.  142/2018/SML,  deflagrado  nos  autos  do  Processo
Administrativo n. 09.00202/2017, cujo objeto resumido é a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM
A  FINALIDADE  DE  OFERTAR  O  TRANSPORTE ESCOLAR  GRATUITO  PARA  OS  ALUNOS
MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, RESIDENTES NA ÁREA
RURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED.

1.  DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE  

Segundo disposto no Edital de Licitação e, de acordo com a
legislação  regente,  as  impugnações  contra  o  ato  convocatório  foram
tratadas no  item 11 do Edital, cujos trechos que interessam à matéria
transcrevo:

11.1. Até 02  (dois) dias úteis antes da data fixada para
abertura  da  sessão  pública,  qualquer  pessoa  física  ou
jurídica poderá propor impugnação deste ato convocatório do
Pregão,  na  forma  eletrônica,  via  e-mail  para  o  endereço:
pregoes.sml@gmail.com.

11.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, informando no sistema
as providências dela decorrentes;
(…) 

11.3.  Não  serão  conhecidas  as  impugnações  e  os  recursos
apresentados  fora  do  prazo  legal  e/ou  subscritos  por
representante não habilitado legalmente ou não identificado
no processo para responder pelo proponente;
(…) 

11.5.  As  impugnações,  recursos  administrativos  e
contrarrazões de recursos tratados neste Edital deverão ser
encaminhados ao Pregoeiro(a) da Superintendência Municipal de
Licitações  responsável  pela  condução  do  processo,  o  qual
deverá  receber,  analisar  e  decidi-los,  no  âmbito  de  suas
competências.

11.5.1. Os  instrumentos  de  que  tratam  este  subitem
(impugnações,  recursos  ou  contrarrazões)  deverão  ser
remetidos exclusivamente para o e-mail pregoes.sml@gmail.com,
respeitados  os  prazos  definidos  em  lei  e  neste  edital  e
ainda,  observando-se em todo caso o horário de expediente
deste Órgão, ou seja, dias úteis (de segunda a sexta-feira),
de 8h às 14h, sob pena de não ser  conhecido em razão de
intempestividade;

11.6.  O  acompanhamento  dos  resultados,  recursos  e  atas
pertinentes  a  este  Pregão poderão  ser  consultados  no
endereço:  www.licitacoes-e.com.br e/ou
www.portovelho.ro.gov.br.
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Os e-mails contendo as razões de impugnação e os documentos
que a instruem foram encaminhados pela impugnante em e-mails distintos,
sendo o primeiro deles recebidos às 11h52min e o último às 12h52min, todos
do ai 15.07.2019, conforme documentos de fls. 6.898 a 6.985. 

Consoante divulgado nos Avisos de Republicação e no Edital
de Licitação Republicado, a data designada para abertura das Propostas
está designada para o dia 18.07.2019. 

Pelo  exposto,  certifico  o  atendimento  aos  requisitos  de
tempestividade e forma de envio da impugnação, consoante estabelecido nos
itens  11.1 e 11.5.1 do Edital, motivo pelo qual deverá ser  CONHECIDA  a
impugnação  ora  analisada,  na  forma  prevista  no  Edital  e  Legislação
pertinente. 

2 – DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Inicialmente, cumpre salientar que a Licitação ora impugnada
teve uma primeira suspensão no dia 19.12.2018, por ato da Administração,
para que fosse possível à análise e resposta às impugnações interpostas em
face  do  Edital  de  Licitação  inicial.  Naquela  ocasião,  conforme
exaustivamente  relatado  nos  autos,  em  vista  dos aspectos  impugnados
recaírem sobre questões técnicas do Projeto Básico e das Planilhas de
Composição de Custos, aludidas impugnações foram imediatamente submetidos
à  SEMED  para  que,  na  condição  de  Órgão  Requisitante  dos  Serviços,
manifestasse-se acerca dos pontos impugnados. 

Ocorre que, antes mesmo que viesse resposta da SEMED, duas
das  três  empresas  impugnantes  apresentaram  Representações  junto  ao
Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Rondônia,  que  expediu  a  Decisão
Monocrática  n.  DM-00007/19-GCFCS,  exarada  pelo  Conselheiro,  Francisco
Carvalho da Silva, no Processo n. 3999/2018, por meio da qual determinou a
manutenção da Suspensão do certame até ulterior deliberação daquela Corte
de Contas. 

Em resposta às determinações do TCE/RO, a SEMED promoveu
alterações  no  Projeto  Básico  e  nas  Planilhas  de  Composição  Custos  e
ofertou as justificativas entendidas adequadas junto ao Tribunal de Contas
que,  após  análise,  expediu  a  Decisão  Monocrática DM-00033/19-GCFCS e
autorizou a Republicação da Licitação, porquanto considerou elididas todas
as impropriedades inicialmente detectadas. 

Nesse  contexto,  em  27.06.2019, foram  respondidas  as
impugnações iniciais, conforme Resposta disponível no Portal da Prefeitura
e  no  Sistema  Licitaçoes-e,  sendo  também  ultimadas  as  providências
necessárias à Republicação da Licitação, tendo sido divulgados o Edital de
Licitação alterado e os demais documentos relacionado ao Pregão, tais como
as Planilhas de Composição de Custos e os Descritivos das Rotas, consoante
se pode verificar do Portal da Prefeitura de Porto Velho e do Sistema
Licitações-e. 

A impugnação ora julgada foi recebida no e-mail desta SML,
por volta das 12h (hora local de Porto Velho) do dia 15.07.2019 e, após
análise perfunctória de seus fundamentos, foi imediatamente submetida à
Secretaria  Municipal  de  Educação  –  SEMED,  por  meio  do  Ofício  n.
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478/SML/2019, de 15.07.2019 (fls. 6.899), uma vez que as Planilhas de
Composição  de  Custos  e  o  Projeto  Básico  foram  elaborados  por  aquela
Secretaria, razão pela qual, compete-lhe a manifestação sobre os pontos
impugnados. 

 
Desta forma, consigno desde logo que a esta Superintendência

Municipal de Licitações - SML1 foram designadas competências originaria-
mente relacionadas à operacionalização dos certames licitatórios, não de-
tendo, portanto, atribuições que permitam manifestação acerca da análise
meritória de atos que orbitem a esfera discricionária das demais Secreta-
rias, destacando-se entre tais competências a definição da metodologia e
demais aspectos referentes à fase de planejamento e execução de suas con-
tratações. 

Assim, saliento que esta manifestação tem como fundamento a
manifestação da Secretaria Municipal de Educação e da Controladoria Geral
do Município, que também analisou, a pedido da SEMED, os termos da impug-
nação especificamente quanto aos aspectos que diziam respeito às Planilhas
de Composição de Custos, conforme documentos autuados nas  fls. 6.989 a
7.004. 

Acerca da data de divulgação desta Resposta, destaco que a
mesma estava prevista para ser encaminhada à impugnante e divulgada para
os demais Licitantes no Portal da Prefeitura e Sistema Licitações-e até às
14h do dia 17.07.2019.

O  lapso  temporal  entre  às  12h do  dia  15.07 às  14h  do
17.07.2019 justifica-se, pois, apesar da maior parte dos pontos impugnados
ser  cópia  de outra  impugnação interposta contra o  Edital inicialmente
publicado ainda em Dezembro de 2018 pela AMPARO VIAÇÃO E TURISMO e já
respondida  por  esta  Pregoeira2,  bem  como,  da  empresa  impugnante  ter
desconsiderados  os  documentos  os  documentos  republicados  pela
Administração,  o  que  provavelmente  teve  como  objetivo  avolumar  as
informações a serem analisadas nesta oportunidade, importa destacar que os
pontos impugnados que recaíram sore as Planilhas de Composição de Custos
exigiu detida análise por parte da Administração, tendo exigido análise e
manifestação  por  mais  um  Órgão,  sendo  eles  a  Secretaria  Municipal  de
Educação,  responsável  pela  elaboração  dos  documentos  que  nortearam  a
Contratação e ainda, a Controladoria Geral do Município de Porto Velho,
que detém conhecimento técnico a apurar a procedência ou não dos fatos
alegados sobre a composição de custos. Em que pese tal fato, a Resposta já
estava pronta para ser divulgada e seria divulgada antes das 14h do dia
17.07.2019. 

Todavia, antes do encaminhamento da Resposta à Empresa que o
solicitou e a divulgação para ciência dos demais Licitantes, 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  ora  impugnante  nos  autos  do  Processo  Judicial  n.  7030092-

1 A Superintendência Municipal de Licitações foi criada pela Lei Complementar Municipal n.
648/2017  e  Regulamentada  pela  Lei  Complementar  n.  654/2017,  que  Dispõe  sobre  a
regulamentação e a estrutura básica da Superintendência Municipal de Licitações – SML e
dá outras providências.

2 Aludida impugnação já havia sido respondida por esta Pregoeira e encontra-se devidamente
divulgada no Portal da Prefeitura de Porto Velho e no Sistema Licitações-e e no Portal da
Prefeitura  de  Porto  Velho.  Disponível  em  Portal:
https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/06respostaimpugnacoes.pdf 
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83.2019.8.22.0001, determinando a Suspensão do certame, razão pela qual não
pude  publicar  a  presente  Resposta  antes,  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,  devidamente formulados junto  à d. Magistrada e posteriormente
juntados ao Processo Judicial acima mencionado, o que foi feito com vistas à
tentativa de 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. 

Inegavelmente a situação do transporte escolar atualmente
vem causado imensurável prejuízo aos alunos da Rede Municipal de Ensino
que necessitam do objeto licitado nestes autos, já que os serviços vêm
sendo  prestados  de  forma  deficiente  pela  ausência  de  contratação
definitiva, além mais, existe o transtorno social motivado pelo fechamento
de Vias Públicas e Rodovias Federais que cortam o Município de Porto Velho
por manifestantes que clamam por uma solução ao problema, o que afeta
diretamente  a  sociedade  como  todo. Ressalto ainda  que  a  matéria  está
judicializada  em  ação  civil  pública  movida  pelo  Ministério  Público
Estadual contra o Município de Porto Velho. Assim, os atos desta Pregoeira
e dos servidores envolvidos neste processo  estão voltados ao legítimo
interesse público envolto no caso.

Registro para que conste que, no dia 16.07.2019 recebi liga-
ção telefonia do Dr. Daniel Pimenta, que se identificou como advogado da
impugnante e questionou sobre a Resposta a esta Impugnação, ao que lhe
respondido que eu ainda aguardava resposta da SEMED. Questionada pelo Dr.
Daniel quanto à Suspensão do certame em razão desta impugnação, salientei
a necessidade de que a Empresa cadastrasse sua proposta no sistema, inde-
pendente de qualquer fato, de modo a não haver prejuízos à Empresa. Ade-
mais, providenciada a divulgação da presente Resposta, a Licitante poderá
cadastrar sua proposta no certame, se já não o fez, nos prazos que ainda
lhe restam para tanto. 

Promovidos os esclarecimentos iniciais, justificado o lapso
temporal para divulgação da presente resposta e delimitadas as competên-
cias quanto ao julgamento de mérito, passo à análise e resposta aos pontos
vertidos na presente impugnação.

3. DA ANÁLISE DE MÉRITO E DECISÃO:

Inicialmente,  informo  que a  íntegra da peça  impugnatória
está divulgada no Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e) e no Portal da
Prefeitura do Município de Porto Velho, no link relativo a este Pregão em
www.portovelho.ro.gov.br, para ciência de todos os pontos impugnados. No
que pertine ao mérito, o mesmo será respondido como segue: 
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3.1.   Inconsistência entre quantitativo de Quilômetros e Composição da Fro  -  
ta.
 
a) Manifestação da SEMED:

A SEMED manifestou-se, nesse tópico, como segue: 

“Em  relação  à  afirmação de existência de  inconsistências
relativas ao quantitativo de quilometragem diária, o Impugnante afirmou:

“Conforme demonstrado no laudo técnico anexado ao presente
recurso, o item 3 da parte geral do Edital de Pregão, ao
determinar o objeto licitado, apresenta o seguinte escopo da
prestação de serviços:

-14(quatorze) lotes
- 167 mapas
- 146 veículos, sendo:
58 ônibus de Pequeno Porte – PP
58 ônibus de Médio Porte – MO; e
30 ônibus de Grande Porte – GP
-13.056,20 de quilometros diários a serem realizados pelos
licitantes vencedores.

Ao se deparar tais dados com aqueles constantes no Anexo II –
DETALHAMENTO  DAS  ROTAS  E  ITINERÁRIOS –  e  na  Planilhas  de
Composição de Custos Editáveis” disponibilizadas no Portal da
Prefeitura,  constaram-se  evidentes  inconsistências  e
irregularidades,  que  somente  podem  ser  sanadas  através  de
retificação do edital e dos estudos realizados, bem como por
nova publicação por parte do poder público municipal.
Nesse passo, a quilometragem citada na descrição do objeto da
parte geral do Edital é de 13.056,20 KM/dia. Entretanto, a
quilometragem diária apresentada tanto no Anexo II, quanto na
Planilhas é de 13.063,80 KM.”

Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que  as  quilometragens
mencionadas  na  impugnação  referem-se  ao  edital  publicado  no  dia
05/12/2018,  que  após  impugnações  e  Suspenso  pela  Administração,  teve
tutela inibitória expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia,
que determinou a manutenção da Suspensão. 

Naquela  ocasião,  após  analisar  as  justificativas
apresentadas  pela  SEMED,  o  TCE/RO  determinou  que  fossem  feitas
retificações e alterações no Edital, conforme processo nº 3999/2018, no
qual também autorizou a Republicação da Licitação, o que foi promovido
pela  Administração  em  27/06/2019,  constando  no  tocante  ao  objeto,  o
seguinte:

“1ª  REPUBLICAÇÃO  –  ERRATA  AVISO  DE  LICITAÇÃO  PREGÃO
ELETRÔNICO N° 142/2018/SML/PVH, MENOR PREÇO.
OBJETO:  Contratação  de  Empresas  ou  Consórcio  de  Empresas
Especializadas na Prestação de Serviços de Transporte Escolar
Terrestre, com fornecimento de veículos tipo ônibus, incluído
o  abastecimento,  manutenção,  fornecimento  de  motoristas  e
monitores em toda a frota contratada, para executar 13.064,10
km/dia, referente aos 200 (duzentos) dias letivos e 10 (dez)
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dias destinados as provas de Recuperação e  Exames Finais,
totalizando 210 (duzentos e dez) dias contratados, a serem
percorridos, com a finalidade de ofertar Transporte Escolar
gratuito para os 5.024 (cinco mil e vinte e quatro) alunos
matriculados na rede de Ensino Municipal e Estadual, visando
atender os alunos na Educação Básica e residentes na área
rural  do  Município  de  Porto  Velho,  por  requisição  da
Secretaria  Municipal  de  Educação  –  SEMED,  conforme
disposições deste Edital e seus anexos.”

Portanto,  inexistem  inconsistências  em  relação  à
quilometragem/dia, conforme sustentadas pelo impugnante, razão pela qual,
este item não merecer ser acolhido.

Quanto  à  alegação  de  irregularidades  em  relação  à
composição  da  frota  requerida  nos  autos,  analisando-se  as  informações
constantes  do  Edital  republicado  e  seus  Anexos,  a  exemplo  do  quadro
disposto no tópico DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, item 10.4., infere-se, que o
número total de ônibus, em todos os documentos é de 146. 

Entretanto, não constam dos documentos que acompanham o
Edital Republicado, a exemplo do Anexo I (Modelo de Proposta), que não
consta  do  Edital  Republicado  qualquer  exigência  relativa  à  ônibus  de
Pequeno Porte, o que foi objeto de alteração do Edital, inclusive acatada
pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. 

Corrobora esse entendimento o disposto no Anexo II –
PROJETO BÁSICO, página 56, no qual descreve que o serviço será prestado
por 146 veículos, sendo 114 veículos de Médio Porte e 32 de Grande Porte.
Portanto,  não  existem  divergências  entre  o  quantitativo  da  frota
mencionada no Edital e na Planilha de Composição de Custos, não merecendo
ser acolhida a impugnação quanto a este tópico.”

b) Resposta da Pregoeira 

De  fato,  razão  assiste  à  SEMED,  pois  não  consta  do
Edital  Republicado,  seus  Anexos  ou  documentos  disponibilizados  após  a
Republicação do instrumento convocatório, qualquer menção a veículo tipo
ônibus de  Pequeno  Porte.  Tão pouco  consta  divergência  nos  quilômetros
informados nas Planilhas de Composição de Custos, motivo pelo qual, julgo
improcedente este item da impugnação. 

3.2. Idade Mínima da Frota Prevista no Edital – Idade Máxima Prevista no
Anexo II.

a) Manifestação da SEMED:

“No tocante a este tópico, o impugnante afirmou:

“outra irregularidade que fulmina a legalidade do presente
procedimento  reside  na  divergência  entre  a  idade  máxima
prevista na parte geral do Edital (10 anos) e aquela definido
no Anexo II (7 anos), que segue a metodologia aplicada pelo
FNDE sobre a matéria”.
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Inicialmente,  esclarece  que  a  idade  dos  ônibus  foi
estabelecida com fundamento na Lei Municipal nº 1.673 de 03.07.2003, que
permite prestação de serviços de transporte escolar com ônibus de até 12
anos. Dessa forma, Administração Municipal estabeleceu a idade máxima de
10 anos com base no seu poder discricionário e forma fundamentada nos
autos. 

A despeito das ilações da impugnante, observa-se que o
Edital Republicado  no dia  27.06.2019 não menciona, em seu corpo e em
qualquer  de  seus  Anexos  a  idade  de  07  anos.  Informamos  ainda  que  a
presente contratação não observa a metodologia aplicada pelo FNDE sobre
esta matéria (idade dos veículos), até por não haver determinação legal
nesse sentido, devendo cada Município regulamentar a matéria, observadas
suas disposições. 

Mais uma vez, a impugnante comete equivoco, pois, de
fato, a divergência de idade de 07 anos, constou apenas por erro material
no Anexo denominado Minuta de Contrato do edital anterior, o que já foi
corrigido  e  republicado,  seguindo  as  orientações  do  TCE/RO.  Portanto,
também esses argumentos da impugnante não merecem ser acolhidos.”

b) Resposta da Pregoeira 

Quanto  a  este  tópico,  necessário  esclarecer  que,  a
despeito das alegações da impugnante acerca da idade máxima dos veículos
estabelecida no Edital, ou seja, até 10 anos, não há qualquer evidência de
que tal fato colocaria em risco à segurança dos alunos transportados. 

Importa observar que, apesar da idade descrita ser de no
máximo até 10 anos, os veículos contratados serão submetidos à avaliação
prévia e periódica pela SEMED, visando aferir o efetivo cumprimento das
exigências relacionadas a itens de segurança e ainda, ao cumprimento de
normas estabelecidas pelos Órgãos Competentes para transporte de alunos,
portanto, ausentes evidências dos fatos alegados e em visa do exposto em
Edital, tal aspecto impugnado não procede.

Acerca  da  alegada  divergência  entre  as  idades  dos
veículos, detecta-se que a impugnante, de forma desavisada e por falta de
cautela sua, parece não ter acessado o Edital e Anexos Republicados, mas
sim o anterior, onde também já constava claramente estabelecido que os
ônibus deveriam  possuir idade de  até 10  anos. Ademais, não consta do
Edital Republicado menção a veículos com a idade de 07 anos. 

Pelo exposto e, em vista de eventual alteração quanto à
idade  dos  veículos  orbitar  matéria  de  competência  da  Secretaria
requisitante dos serviços, que manteve a previsão contida em edital, julgo
improcedente este item da impugnação. 

3  .  3. Dos Erros das Planilhas de Custos de todos os Lotes Licitados  

Sobre  esse  ponto,  a  Secretaria  Municipal  de  Educação
submeteu os termos da impugnação à Controladoria Geral do Município, que
emitiu o  Relatório n. 008/CGGA/CGM/2019, o qual deu suporte técnico às
manifestações da SEMED, de forma a avaliar, com a tecnicidade requerida
para o caso, os aspectos suscitados quanto às Planilhas de Composição de
Custos. 
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Em que pese a alegação da impugnante no sentido de que as
Planilhas  foram  objeto  de  “perícia”  realizada  por  empresa  por  ela
contratada,  inequivocamente,  tal  como  observado  pela  SEMED,  mencionada
perícia  não  parece  ter  considerado,  em  todo  o  caso,  os  documentos
corretos,  sendo  que,  aparentemente,  foram  analisados  documentos  e
informações relativas ao Edital inicial (alterado e Republicado). 

O fato causa estranheza, pois, houve a devida divulgação da
Republicação da Licitação, bem como, no mesmo lugar onde podem ter sido
acessados  os  documentos  anteriores  também  estão  disponibilizados  os
documentos  alterados  (Edital  de  Licitação  e  Anexos,  Planilhas  de
Composição de Custos, Descritivos das Rotas, etc). 

Lado outro, anoto que a análise da Controladoria Geral do
Município  acerca  dos  aspectos  impugnados,  relativamente  à  Planilha  de
Composição de  Custos, foi promovida pelo  Controlador  Geral Adjunto  do
Município3, que é também servidor público efetivo desta Municipalidade,
ocupante  do  cargo  de  Auditor  de  Controle  Interno,  o  qual  detém
inquestionável conhecimento técnico no assunto 

Segundo  se  extrai  da  manifestação  da  SEMED,  amparada  no
Relatório  da  CGM,  a  impugnante  teria  promovido  análise  em  documentos
estranhos ao Edital Republicado, conforme trecho da manifestação abaixo
transcrito: 

“Nesse  aspecto,  seguem  as  irregularidades  apontadas
pelo impugnante:

“Analisando as planilhas de composição de custos utilizadas
pela administração para se  demonstrar a viabilidade econômica
do contrato e definir seu valor estimado, constatam-se flagrantes
erros que, no entender da licitante, impedem a formulação de
propostas de preços adequadas e corretas para os 14 (quatorze)
lotes ora licitados. 

Com  efeito,  as  planilhas  formadoras  do  valor  estimado  do
itinerário/quantidade de km  percorrida no mês possuem erros
crassos tanto em relação aos dados dos veículos quanto em
relação aos custos fixos e variáveis. 

Da mesma forma, repetindo os problemas identificados no certame
anterior, as planilhas de composição de custos / Projeção de
despesas com mão de obra direta de motorista e monitor apresentam
valores mensais incorretos, baseados em um contrato de 10 meses,
quando em verdade a contratação terá vigência de 12 (doze) meses,
nos termos do item 16.2.3 da parte geral do Edital. 

Além disso, as planilhas citadas apresentam graves erros, na
medida em que os valores  mensais de benefícios e outras
remunerações estão incorretos, gerando distorções no valor
estimado do contrato e inviabilizando a apresentação de proposta
de preço pelos licitantes. 

3 Auditor do Município de Porto Velho. Possui Graduação em Direito e Graduação em Ciências
Contábeis. É Doutorando em Direito Constitucional pela UNIFOR/CIESA. Mestre em Administração.
Possui Especialização em Gestão Pública, Especialização em Contabilidade e Controladoria
(informações obtida no Portal da Prefeitura)
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Da mesma forma, as planilhas de composição de custos /Projeção de
despesas com mão de obra direta de motorista e monitor demonstram
que a administração não considera os custos  e  encargos
decorrente  dos  veículos,  motoristas  e  monitores  reservas
exigidos  pela  municipalidade, apesar de tais itens serem
exigidos no Edital de pregão. 

Ademais,  se  encontram  incorretos  os  dados  definidos  nas
planilhas  denominadas “depreciação veicular”, na medida em
que, além de incorreto o valor do veículo novo, se encontra
também incorreto o cálculo do valor de depreciação mensal do
mesmo. 

Estas graves irregularidades verificadas nos estudos utilizados
como base para a definição do valor estimado do contrato e para
a formulação das propostas inviabilizam claramente o referido
certame licitatório, devendo ser determinado por este tribunal de
contas a anulação do processo atual e a retificação Edital em
relação aos vícios editalícios ora apontados.”

Esclarece-se, mais uma vez, que a impugnante analisou
documentos estranhos ao Edital republicado, ou seja, as
irregularidades  apontadas  acima  não  constam  no
Instrumento  convocatório  disponibilizado,  tanto  no
portal  do  Município  de  Porto  velho,  quanto  no  site
Licitaçõae-e.” 

Apesar  disso,  com  o  apoio  da  Controladoria  Geral  do
Município, houve enfrentamento pela SEMED dos termos impugnados quanto à
Planilha  de  Composição  de  custos,  de  modo  a  fundamentar  a  presente
Resposta, nos termos que seguem:

3.3.1. Erro na edificação da tabela e “dados do veículo”

a) Manifestação da SEMED:

Segundo a SEMED, o veículo mencionado na planilha de
custo não é novo, pois, a Administração Pública optou por definir a idade
máxima  do  veículo,  correspondente  a  10  anos,  portanto,  a  pesquisa  de
mercado realizada foi feita com veículos com idade de 10 anos, informações
estas claramente descritas na planilha de custos. 

Assim não há que se falar em pesquisa realizada perante
o site eletrônico do FNDE, pois a aquisição com base nesse programa deve
seguir a recomendações do Programa Caminho da Escola, o que não é o caso
da presente licitação.  Portanto, os argumentos da impugnante neste item
não merecem ser acolhidas.

b) Manifestação da Pregoeira 

O posicionamento da SEMED está correto, restando claro
nos  autos  que  a  pesquisa  de  Preços  realizada  pela  SEMED  levou  em
consideração ônibus de 10 anos. 

Notadamente, há equivoco nas alegações da impugnante,
que tenta fazer crer que foi informado nas Planilhas de Composição de
Custos  que  os  valores  informados na Planilha  para  os  veículos  seriam
novos,  posto  que,  apesar  da  falha  material  por  ela  identificada,  é
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inconteste a idade dos veículos, a qual foi expressamente informada em
todas as Planilhas de Composição de Custos. 

Além disso, os veículos cujos preços ela tenta fazer
valer para fins de estimativa são do Tipo Ônibus Escolar Rural (ORE), os
quais  foram  inclusive  objeto  de  alteração  no  Edital  Republicado,  que
considera agora a veículos do Tipo ÔNIBUS ESCOLAR TIPO URBANO, o que foi
inclusive acatado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia no bojo do
Processo n. 3999/2018. 

Pelo  exposto,  julgo  improcedente  este  item  da
impugnação.

3.3.2.   Erro     na     despesa     mensal     e     anual     de     IPVA  

a) Manifestação da SEMED

A SEMED manifestou-se como segue: 

“Considerando o Relatório nº 008/CGGA/CGM/2019 em anexo, que
abordou o tema impugnado, afirmando que o equívoco cometido em relação ao
calculo do IPVA é incapaz de afetar a formulação da proposta das pretensas
licitantes, pois os valores das planilhas de custos são indicativos de
modo  o IPVA é oscilativo,  tendo  em  vista  alíquota do IPVA  se  altera
conforme o tipo de veiculo. Portanto, adotamos os argumentos realizados no
Relatório supracitado.”

b) Manifestação da Controladoria Geral do Município: 

Nesse  ponto,  entendo  necessário  destacar  trechos  do
posicionamento da CGM, no Parecer mencionado pela SEMED, conforme abaixo: 

“De  fato,  uma  análise  mais  detalhada  na  planilha  de
composição de custo, verifica-se que a célula com o item IPVA 1% sobre o
valor do veículo consta o valor de R$ 948,29 (anual) e valor 79,02 (valor
mensal).

Como se observa no item da Rota 1 Nova Califórnia o valor do
veículo é de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais). Logo, o percentual de
1% (um por cento) representa R$710,00 (setecentos e dez reais) que resulta
no valor de R$59,16 (cinquenta e nove reais e dezesseis centavos) mensais.

Diante do contexto impõe-se também a alteração do valor do
kilômetro rodado. Contudo, a alteração resulta em redução do valor, e
ainda, representa alteração incapaz de afetar a formulação da proposta. 

Registro que os valores da planilha de custo são indicativos
e que IPVA é oscilativo, vez que os valores dos veículos poderão ser
diversos.

Dessa forma, considero meramente indicativo e que o valor
exato a ser considerado será aferido quando da apresentação da proposta
das  licitantes,  o  que  faz  opinar  pelo  recebimento  da  impugnação  sem
alteração dos prazos de abertura e processamento das fases programadas em
razão da alteração não representar substancial mudança que possa afetar ou
impedir a formulação de propostas.”
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c) Manifestação da Pregoeira 

Conforme  manifestação  da  CGM,  acatada  pela  SEMED,  muito
embora seja procedente a alegação da Impugnante quanto a eventual equivoco
no valor informado nas Planilhas de Composição de Custos para a verba
relativa ao IPVA, tal fato não teria o condão de inviabilizar a elaboração
de  Propostas  por  eventuais  Licitantes  interessados  em  participar  do
certame. 

O percentual combatido para o item é oscilativo e deverá ser
informado na composição de custos das Licitantes de acordo com o valor do
veículo por ela ofertado em sua Proposta, entretanto, deverá ser mantido o
percentual do tributo informado na Planilha de Composição de Custos, razão
pela  qual,  se  manifesta  pela  desnecessidade  de  reabertura  dos  prazos
previstos para a conclusão do certame. 

Pois bem, a questão trazida a efeito pelo Controlador Geral
do Município é de fato, imperiosa para a decisão desta Pregoeira, haja
vista a necessidade de atendimento ao disposto no art. 21, §4º da Lei n.
8.666/93,  que  aduz  que  quaisquer  alterações  promovidas  no  Edital  de
Licitação devem ser objeto de divulgação pelos mesmos meios em que se deu
a divulgação do Aviso de Licitação, com a devolução do prazo inicialmente
estabelecido  para  a  abertura  das  Propostas,  exceto  quanto,
inquestionavelmente,  eventual  modificação  no  Edital  não  impactar  na
formulação das Propostas.

Subsumi-se  do  dispositivo  legal  citado  que  a  questão
relativa à publicação de eventual modificação do Edital e, conseqüente
devolução do prazo inicialmente estabelecido, deverá ser sempre analisada
frente ao caso concreto, ou seja, não há no bojo da mencionada legislação
quais  seriam  às  exceções  expressamente  admitidas  para  afastar  a
necessidade de alterações no instrumento convocatório.

In casu, percebe-se que o item da Planilha de Composição de
Custos para o qual teria sido informado valor equivocado (IPVA), de fato,
não teria o condão de modificar informações necessárias à elaboração das
Propostas, porquanto, não há qualquer modificação em informações relativas
às  rotas,  quilômetros  estabelecidos,  tipo  de  ônibus,  percentual  de
tributo, entre outras informações que poderiam ensejar modificações em
Propostas já elaboradas ou que estejam em vias de elaboração. Eventual
falha de Licitante nesse sentido também não acarretaria desclassificação
de Propostas no curso do certame, posto que é intrínseco da modalidade
Pregão  o  saneamento  de  Propostas  e  documentos  que  não  acarretem  em
alterações substanciais da Proposta. 

Assim,  ainda  que  tal  fato  não  tivesse  detectado  pela
Impugnante, certamente não passaria desapercido na fase de análise das
Propostas e Composição de Custos das Licitantes e, certamente, não poderia
haver  desclassificações  de  propostas  por  este  motivo,  uma  vez  que  a
questão  é  passível  de  saneamento,  em  especial  por  recair  sobre  a
composição  de  custos,  levada  a  efeito  nos  autos  para  demonstrar  a
exeqüibilidade e  preços de insumos que  serviram de  base para o valor
ofertado para o km. 

Ao revés do quanto alegado pela impugnante, destaco que o
percentual informado para o IPVA na Planilha está correto (1% DO VALOR DO
VEÍCULO) e, portanto, considerando que o valor do item é oscilativo e cada
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licitante  deverá  informar  o  valor  de  seu  veículo,  não  há  prejuízo  a
nenhuma Licitante.

Acerca  de  eventual  alteração  no  valor  do  quilometro,  é
inconteste que o mesmo variará, pois este será justamente o objeto da
disputa de preços na Licitação, sendo que cada Licitante estipulará seu
preço, com BASE EM SEUS CUSTOS, levando-se em consideração as informações
relativas no Projeto Básico e Anexos, o qual será comprovado por meio de
composição de custos a ser apresentada junto à Proposta de Preços por cada
uma das Licitantes, consoante já estabelecido no Edital.

Desta forma, apesar de eventual falha no valor informado
para o item IPVA na Planilha de Composição de Custos, tal como mencionado
pelo  Controlador  Geral  do  Município  em  sua  manifestação,  os  valores
inquestionavelmente  são  oscilativos,  haja  vista  que  cada  licitante
colocara  o  seu  valor,  de  acordo  com  a  idade/valor  de  seu  veículo,
observados os limites já estabelecidos no Edital. 

A  considerar  a  especificidade  da  matéria,  devidamente
enfrentada pela Administração, em especial pelo quanto externado pela CGM,
que por meio do  Relatório nº 008/CGGA/CGM/2019, onde restou consignado
que,  embora  procedente  a  alegação da impugnante,  tal  fato  não  obstou
formulação  de  propostas  por  eventual  licitante,  a  despeito  do  laudo
apresentado  pela  impugnante,  delibero  por  atender  orientação  da
Controladoria Geral do Município, Órgão de Controle Interno, isso porque,
a decisão nesse sentido, indubitavelmente é a mais adequada a satisfação
do interesse público. 

Reitero que tal decisão leva em consideração, sobretudo,
a situação atual dos alunos residentes na área rural do Município de Porto
Velho, os  quais estão  sendo prejudicados pela ausência  de  contratação
regular para os serviços objeto desta Licitação, o que já objeto de ação
civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Rondônia em
face desse Município, que visa obrigar esta Prefeitura a regularizar os
serviços de transporte escolar gratuito aos alunos, sendo que, a toda
evidência,  a  presente  impugnação  mostra-se  meramente  protelatória,
inclusive quanto aos aspectos copiados da impugnação anterior, a qual já
havia sido respondida pela Administração.

Nesse contexto, conforme motivado nesta resposta e, não
havendo prazo possível para divulgação de errata, sopesando que o fato não
afeta formulação de proposta, já que o percentual estabelecido na Planilha
(1%) está correto e que o valor a ser apurado para o item nas Propostas de
cada  Licitante  deverá  considerar  o  valor  de  seu  veículo, sendo
desnecessário proceder novas alterações no Edital e seus Anexos, em vista
de ser inviável nova suspensão no certame por razões não admitidas ou
previstas  na  Legislação,  o  que  certamente  acarretaria  prejuízos  muito
maiores aos usuários dos Serviços e à própria Administração, decido de
forma motivada por esclarecer a questão na  Sala  de  Disputa, antes do
início efetivo dos lances, para informar a todos os Licitantes que em suas
composições de custos, o valor a ser apurado para o item IPVA deve ser
apurado  com  base  no  valor  do  bem  (ônibus)  ofertado  e  não  no  preço
informado nas Planilhas de Composição de Custos pela Administração, o que
eu entendo, satisfaz o pedido da impugnante.
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3.3.3. Erro     na     edificação     da     base     tributária     do     PIS,     COFINS     e     do     ISS  

a) Manifestação da SEMED: 

Em relação a esse tema, a SEMED destaca que: 

“O  Relatório n. 008/CGGA/CGM/2019 (da CGM), fundamento na
doutrina de Suzana Roseeti, sustentou que os órgãos e entidades submetidos
ao controle do Tribunal de Contas da União não devem considerar em suas
planilhas orçamentárias os custos relativos ao IRPJ e CSLL, bem como, não
poderão  aceitar  propostas  em  que  constem  esses  itens  destacados  (na
planilha BDI).

Dessa  forma,  adotando  o  entendimento  acima  mencionado,  e
ademais esclarecemos que as  Planilhas de Composição de Custos constantes
nos anexos do Edital, são documentos de referência para que as pretensas
licitantes elaborem suas propostas de preços. De forma que, compete às
pretensas  licitantes,  elaborar  suas  propostas,  conforme  o  regime  de
tributação  adotado,  seja  ele  lucro  real,  lucro  presumido  ou  simples
nacional. 

Diante do exposto acima, não procedem a impugnação do item
impugnado em questão.”

b) Manifestação do Controlador Geral do Município:

Também  neste  tópico  entendo  pertinente  transcrever  a
manifestação da CGM, para que conste desta Reposta sua fundamentação: 

O  problema  central  impugnado  é  a  tributação  sobre  o
faturamento. Este é calculado a partir de todos os benefícios
que a empresa consegue por sua atividade econômica decorrente
das operações comerciais.

Considerou-se  para  a  planilha  o  indicativo  de  estudo  do
Caderno SUPEL, onde foram consideradas as tarifas regionais
para ISS. Conforme o citado Caderno (sobre o 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 LUCROREAL,  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.

Uma leitura na planilha de custo indicada para oferta das
propostas já consta a incidência do ISS, PIS e COFINS sobre o
lucro que é o excedente das receitas sobre as despesas.
Sobre a inclusão do IRPJ e CSLL o Tribunal de Contas da União
tem reiterada e expressa vedação na composição das planilhas
de custos.

Como bem assevera bem Suzana Rosseti. Os órgãos e entidades
submetidos ao controle do Tribunal de Contas da União não
devem considerar em suas planilhas orçamentárias os custos
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relativos  a  IRPJ  e  CSLL,  bem  como  não  poderão  aceitar
propostas em que constem esses itens destacados (na planilha
ou BDI). No Acórdão nº 38/2018, Plenário, o Min. Rel. Aroldo
Cedraz em seu voto consignou:

9. Cabe esclarecer a recorrente que: (…) v) é irregu  -
lar  a  inclusão  do             IRPJ             ou  da             CSLL             nas  planilhas  de  
custo ou no BDI do orçamento base de obra.   O IRPJ e
a CSLL não podem ser repassados ao contratante, dada
a sua natureza direta e personalística, não devendo,
tais tributos, constar em item da             planilha             de custos  
ou na composição do BDI  . Nesse sentido estão os Acór-
dãos  2.886/2013-TCU-Plenário,  1.696/2013-TCU-Plená-
rio, 325/2007-TCU-Plenário, 4.277/2009-TCU-1ª Câmara,
etc. (destacamos).

Segue a autora ensinado que em outra decisão prolatada com
natureza de consulta, no TC 010.408/2011-8, representado pelo
Acórdão nº 205/2018, Plenário, a equipe técnica bem elucidou
a  questão,  sendo  recomendável  a  leitura.  É  interessante
destacar, em Declaração de Voto, o Ministro Vital do Rêgo,
sem prejuízo de primeiro acolher a decisão constante do Voto,
ratificando a jurisprudência do TCU, a qual “converge para o
entendimento de que não cabe a inclusão daqueles tributos nos
orçamentos  de  referência  elaborados  pela  administração
pública”,  chamou  a  atenção  para cautela na  análise  de
situações em que o particular “inadvertidamente incluiu tais
tributos em seu preço, seja porque o ajuste foi firmado em
período anterior à consolidação da jurisprudência, seja por
outro critério da formação de preço do próprio particular”.
Pondera:

13.A reflexão que trago à tona é a conduta esperada
pela administração quando o orçamento contratado está
em  conformidade  com  os  preços  referenciais.  Nessas
situações,  não  seria  justo  cobrar  dos  contratantes
valores  inseridos  no  custo  indireto  do  orçamento,
ainda que sob a discriminação de  IRPJ e CSLL, inde  -
pendentemente do momento da contratação  , se anterior
ou posterior à publicação do acórdão.
14.A fim de  corroborar essa  afirmação, relembro que
há muito este TCU deixou de apurar sobrepreço e su-
perfaturamento  de  parcelas  exclusivas  do  BDI,  de-
vendo-se considerar sempre para o cálculo da economi-
cidade o preço final e não apenas as parcelas de cus-
to.  Esse  entendimento  foi  inaugurado  por  meio  do
Acórdão  1.551/2008-TCU-Plenário,  cujos  fundamentos
estabeleceram que, na avaliação financeira de contra-
tos, o controle deve incidir sobre o preço unitário
final e não sobre cada uma de suas parcelas individu-
almente.
15.Na intenção de melhor aclarar o tema e por via in  -
direta formar juízo em tese sobre a questão  , conside-
ro que a melhor forma de se abordar o tema passa pela
premissa de que a administração pública não pode in-
cluir tais tributos em seus orçamentos base, contudo,
caso haja contratos cuja formação de preço explicite
a inclusão dessas rubricas, deve ser procedido o exa  -
me da economicidade do ajuste antes das providências
legais  de  ressarcimento das  quantias  devidas,  a fim
de coibir eventual enriquecimento ilícito da adminis  -
tração  . (Destacamos.)
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Nada impede, todavia, que os licitantes incluam a re-
ferida rubrica na composição do seu BDI de forma embu-
tida  (e  não  destacada)  no  bojo  do lucro  da  empre  -
sa   (Acórdão  nº  2442/2012  –  Plenário  e  Acórdão  nº
648/2016- Plenário).

Dessa  forma  improcedente  a  impugnação  quanto  a  técnica
inadequada da composição do item 4: TRIBUTOS RELATIVOS AO
FATURAMENTO. É possível, porém que, por envolver um custo
para a empresa, nada a impede de compor o lucro.”

c) Manifestação Pregoeira: 

Fundamentada no quanto exposto pela Controladoria Geral do
Município, julgo improcedente o item impugnado. 

3.3.4. Erro na Planilha demonstrativa de Depreciação Linear

a) Manifestação da SMED:

Conforme a SEMED 

"Quanto  ao  item  impugnado,  referente  ao  erro  Planilha
demonstrativa  de  Depreciação  Linear, Relatório  nº  008/CGGA/CGM/2019  em
anexo, asseverou:

Como se observa na mesma impugnação nas fls. 16, consta na
planilha transcrita que o ano de fabricação  é 2009, ou seja,
a  idade  considerada  na  planilha  é  de  10  anos,  logo  a
manifestação  não  merecem  acolhida,  mantendo  a  planilha
inalterada.”

Diante  do  exposto,  adotamos  o  entendimento  supramencionado,
consequentemente não acolhemos a impugnação

b) Manifestação da Controladoria Geral do Município: 

“O impugnante vem tratar da depreciação linear como se os
veículos fossem novos. Não procede a impugnação.
Como se observa na mesma impugnação nas folhas 16 consta na
planilha transcrita que o ano de fabricação é de 2009, ou
seja, a idade considerada na planilha é de 10 (dez) anos.
Logo  a  manifestação  não  merece  acolhida,  mantendo-se  a
planilha inalterada.”

c) Manifestação da Pregoeira

Acerca  dos  fatos  alegados  pela  impugnante,  forçoso
reconhecer  que  o  acatamento  do  pedido  para  majorar  o  valor  mensal
estipulado na Planilha de Composição de Custos, no sentido de aumentá-lo
dos  atuais  R$  532,50  (Quinhentos  e  trinta  e  dois  reais  e  cinqüenta
centavos) para o valor que aduz ser correto, ou seja, R$ 5.916,97 (Cinco
mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e sete reais) perpassaria por
necessidade  de  profunda  análise  por  parte  da  Secretaria  Municipal  de
Educação que, com base na manifestação da CGM considerou improcedente o
item impugnado. 
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Destaco que o Edital de Licitação Republicado foi objeto de
análise pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e, nesse sentido, a
questão relativa à depreciação, da forma que se encontra no Edital e de
acordo com o quanto disposto no Caderno Técnico da SUPEL não foi objeto de
reprovação pela Corte de Contas. 

Face ao exposto e, somado ao fato de que a Controladoria
Geral do Município julgou afastada eventual procedência da alegação, julgo
improcedente a impugnação quanto a este ponto. 

3.3.5. Desconsideração dos custos com frota reserva obrigatória

a) Da Manifestação da SEMED

No tocante a este tema, a SEMED salienta que a impugnante
analisou o Edital que foi publicado em 05.12.2018 e suspenso pelo Tribunal
de Contas no dia 20.12.2018. Segundo ela, o Edital impugnado foi alterado,
sendo excluída a obrigação de ônibus reservas, motivo pelo qual aduz não
existir qualquer irregularidade na Planilha de Custos, motivo pelo qual
improcedem os argumentos quanto a este tema. 

c) Manifestação da Pregoeira 

No caso, importa analisar que da leitura do Edital, tal como
salientado  pela  SEMED,  não  se  verifica  exigência  de  ônibus  reserva  na
proporção alegada pela Licitante. O que se encontra claramente definido no
Anexo II do Edital (Projeto Básico) é que a Licitante fica obrigada a manter a
regular execução dos serviços, sendo de sua responsabilidade a substituição do
veículos nos casos em que houver necessidade (quebra, acidente, etc).

Com relação à alegada ausência de previsão de veículos reservas
na  Planilha  de  Composição  de  Custos,  tal  ponto já havia  sido  objeto  de
enfrentamento  pela  Administração em  razão  de Representação  formulada  pela
Empresa FLECHA junto ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, o qual se
manifestou pela ausência de ilegalidade quanto ao tema, conforme trecho do
Relatório  de  Análise  Técnica  proferida  pelo  Corpo  Técnico  nos  autos  do
Processo n. 3999/2018(TCE/RO), a qual foi anuída pelo Conselheiro Relator, in
verbis: 

“Quanto ao custo de ônibus reserva, a representante afirma
que a licitação prevê 14 (quatorze), mas que esse custo não
está previsto no Caderno Técnico da SUPEL. No entanto, essa
alegação não procede, uma vez que o valor de referência leva
em conta o valor do km/dia e não a quantidade de ônibus.”

Face ao exposto, julgo improcedente este item impugnado.

3.3.6. Erros na Planilha de composição de custos com Pessoal

a) Manifestação da SEMED

De acordo com a SEMED, a “Planilha de Composição de Custos”
foi devidamente elaborada, visto que a contração engloba período letivo e
não letivo. Em relação ao período não letivo, não haverá custo com o
pagamento de pessoal, somente de verbas rescisórias, despesas que já estão
previstas na “Planilha de Composição de Custos” do período contrato. 
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Portanto, improcede a impugnação relativo a este item, pois,
todos  os  custos  relativos  ao  gasto  com  o  pessoal  foram  previstos  na
“Planilha de Composição de Custos”. 

b) Manifestação da Controladoria Geral do Município

Segundo a Controladoria Geral do Município: 
“Considera-se que no período não letivo não haverá uso da

mão-de-obra  no  contrato,  fato este  que  está expressamente previsto  no
instrumento contratual. Assim revela-se inexistente o custo com pessoal,
impondo sua extinção no período não letivo.

Ainda de acordo com a CGM, a Administração Municipal está
impedida de liquidar o que não foi entregue e aplicado com eficiência
(art. 37, CF) sob pena de incorrer em extremada ilegalidade.

Anota-se que o contrato de trabalho para o período letivo
tem, nas planilhas de composição de custo, todos os valores relativos as
verbas  rescisórias  para  o  período  contratado.  Ademais  revela-se
inconstitucional despesa com gasto não realizado.

Assim,  entendo  improcedente  o  argumento  de  erro  na
composição dos custos com pessoal alegado pela impugnante.”

c) Manifestação da Pregoeira

Consoante estabelecido pela legislação e normativos aplicáveis,
consta dos autos e foram disponibilizados pela Administração as Planilhas de
Composição de Custos relativas ao custo com Pessoal durante a prestação dos
serviços. 

Inobstante tais fatos, a alegação da impugnante de que haveria
erros com relação aos custos estimados pela Administração, em vistas de ter
considerado a disponibilidade de mão-de-obra pelo prazo de 9 (nove) meses e
não doze, observo que isso não procede. 

É  que,  inequivocamente, de  acordo com  o  calendário escolar
rural informado nos autos, os serviços de transporte dos alunos ocorrerão
somente durante o período letivo, que vai de abril a dezembro de cada ano.

Assim, está claro no Edital e Anexos que o período de execução
dos serviços é de 9 (nove) meses e a vigência do contrato é de 12 (doze)
meses, não havendo que se confundir os dois prazos, porquanto os mesmos estão
claramente dispostos no Projeto Básico (Anexo II do Edital).  

Acerca  da  remuneração  propriamente  relativa  ao  pessoal
empregado ao contrato, encontra-se estabelecido nos autos e aprovado pelo
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia que os custos relativos ao período
não letivo, ou seja, aquele em que não haverá execução dos serviços, contudo,
estará vigente o contrato, o que acontecerá pelo prazo de previsto de 3 (três)
meses, somente será remunerado com os custos fixos, neles não incluídos os
custos com mão-de-obra. 

Necessário  esclarecer  també  que,  conforme  brilhantemente
exposto pelo Controlador Geral Adjunto do Município de Porto Velho em sua
manifestação, é vedado à Administração a remuneração de serviços pela mera
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disponibilidade, ou seja, comprovada a ausência de emprego de mão-de-obra no
contrato decorrente desta Licitação no período não letivo, torna-se ilícito à
Administração a liquidação e consequente pagamento de despesa não realizada. 

Portanto, quanto a este ponto, está claro que não há erros nas
Planilhas de Composição de Custos relativamente ao período não letivo, estando
ainda devidamente provisionadas as verbas rescisórias, bem como, custos com
eventuais ausência de empregados, conforme se pode verificar das Planilhas de
Projeção de custos disponibilizadas junto ao Edital Republicado. 

Pelo exposto, com base na manifestação da Controladoria Geral
do Município, julgo improcedente este item.

3.3.7. Desconsideração de custos de manutenção de frota

a) Manifestação da SEMED

Segundo a SEMED a impugnante analisou o Edital inaugural e
que não há previsão no Edital Republicado de ônibus reserva, motivo pelo
qual inexiste qualquer irregularidade na Planilha de Custos. 

b) Manifestação da Pregoeira: 

A despeito da SEMED não ter respondido de forma adequada ao
tópico, a questão poderá ser melhor enfrentada quando da análise sob a
ótica do Relatório da CGM, cujos trechos transcrevo abaixo: 

“A Administração Municipal adotou o Caderno Técnico da SUPEL,
utilizado  como  paradigma  pelo  Estado  de  Rondônia  e
devidamente aprovado pelo Tribunal de Contas do  Estado de
Rondônia.

No Caderno SUPEL o Custo de Manutenção inclui a aquisição de
peças de reposição e mão-de-obra envolvida nos reparos, sendo
que  (o  caderno)  foi  utilizado  o  coeficiente  aplicado  por
quilômetro rodado,considerando uma rodagem de 7.500 km por
mês. 

Consta do Caderno Técnico da SUPEL que os valores relativos à
manutenção foram encontrados por meio de estudos da UFMG, e
refletem a média nacional de circulação de ônibus escolares.
Cabe salientar que, ainda que uma única rota escolar seja
inferior a 7.500 km por mês, é possível, e provável, que o
mesmo veículo faça mais de uma rota por dia ou faça a mesma
rota mais de uma vez.

A técnica e metodologia de matriz de custos em planilhas é
discricionariedade  da  administração  pública.  No  caso  a
impugnante trouxe como argumento uma metodologia e estudos de
uma outra instituição que também estuda custos em transporte,
mas o paradigma eleito pela Administração Municipal  foi o
Caderno SUPEL. Logo improcedente o argumento da impugnante.”

Nota-se que a CGM manifestou-se pela procedência quanto à existência
da falha apontada pela Licitante na Planilha de Composição, nos seguintes
termos: 

“Vejo ainda, após análise da planilha de custo, que o valor
do item 1.3 rodagem está com a célula em sobreposição de
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célula, devendo a SEMED adequar a fórmula para possibilitar a
multiplicação  do  valor  do  pneu  por  seis  e  após  aplica  a
divisão pelo quantitativo de vida útil do pneu.  Afirmo que
essa alteração não tem relevância no resultado formulação da
proposta, vez que não representa a quarta casa decimal na
composição da manutenção.”

Pois bem, após análise das questões trazidas neste tópico,
cumpre inicialmente destacar que, tal como mencionado pela SEMED, conforme
já manifestado nesta resposta, a despeito do entendimento equivocado da
Licitante, não foram considerados custos com veículos reserva, uma vez que
não houve exigência relativa um 1 (um) veículo reserva por rota, o que se
deu  também  por  ter  sido  considerado  o  Caderno  Técnico  da  SUPEL  para
nortear a Composição de Custos, sendo que o Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia já se manifestou em análise a estes autos, no sentido de que
não há nenhuma ilegalidade no edital impugnado quanto ao fato. 

Com  relação  à  adoção  de  coeficientes  previstos  em
Metodologia elaborada e publicada da Associação de Nacional de Transportes
– ANTT para fins de composição dos  custos relativos à manutenção dos
veículos a serem alocados ao contrato, tal fato não deve ser acatado pelos
motivos explicitados pelo Controlador Geral Adjunto do Município. 

Isso porque, conforme exaustivamente justificado nos autos,
a Composição adotada para a Contratação foi feita nos moldes do Caderno
Técnico da SUPEL, fato inclusive já analisado e aceito pelo Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia. 

Por  fim,  alega  a  impugnante  que  “Os  estudos  econômicos
utilizados pela Administração consideram que o valor do custo R$ 0,53/Km.
Entretanto, de acordo com as planilhas, para fins de cálculo de custos com
rodagem, foram utilizados como parâmetros a vida útil de 100.000 km /
pneu,  o  preço  unitário  de  R$  1.478,88  e  cada  veículo  utilizando  um
conjunto de 6 pneus. Com base nos dados apresentados nas planilhas de
cálculo de custo do Edital, estima-se que o valor do gasto com rodagem
seria de 0,0887 R$/km, conforme demonstrado a seguir.”

Apesar de considerar procedente o quanto alegado acima, o
Controlador Geral Adjunto do Município informa em seu Relatório que tal
fato não possui relevância para alterar o resultado final do valor do
serviço resultante da formulação de propostas por licitantes, vez que não
representa a quarta casa decimal na composição da manutenção. 

Como visto, embora tenha parcial procedência a alegação, não
foi constatada pela CGM óbices à formulação da Proposta pelos pretensos
Licitantes. Por tais razões, aqui, de mesmo modo como esclarecido em outro
ponto desta impugnação, é preciso analisar os impactos da situação para
verificar a necessidade de divulgação de errata e reabertura dos prazos,
tal como definido no art. 21, §4º da Lei n. 8.666/93. 

Após analisar os termos constantes da Planilha, verifico que
a questão trata de erro facilmente perceptível e passível de correção
pelas próprias Licitantes no momento de elaboração de suas Propostas, uma
vez que a fórmula adotada para a multiplicação do valor da composição do
custo com rodagem foi sobreposta sobre o valor total da quantidade de
pneus estimados  para 100.000 km, sendo  o valor  correto R$ 0,00 (nove
centavos de Real).
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Ainda  que  eventualmente  alguma  licitante  incorra  em  tal
erro,  conforme  explicitado  em  outro  tópico,  tal  fato  por  si  só  não
acarreta desclassificação de sua Proposta, posto que isso é passível de
correção ou saneamento quando da análise das Planilhas de Composição de
custos  das  Licitantes  que  eventualmente  não  perceberem  tal  fato  na
elaboração de suas Propostas.

Novamente, cumpre-me destacar que a decisão a ser proferida
deve ter como fundamento a Supremacia do Interesse Público e a relevância
da contratação pretendida nos autos, cujos prejuízos causados aos alunos
residentes  na  Zona  Rural  e  usuário  da  Rede  Pública  de  Ensino  já
ultrapassaram as barreiras do aceitável. 

Desta forma, não restando comprovada que a falha teria o
condão de  impedir  ou  dificultar formulação  de  Propostas  por eventuais
Licitantes e ainda, a considerar que o fato poderá ser corrigido, no caso
de alguma licitante não ter percebido a falha, é medida que se impõe, a
manutenção da data da Licitação.

O  fato,  toda  via,  será  também  objeto  de  comunicado  aos
licitantes na Sessão Pública, antes do início da disputa, para que seja de
conhecimento de todos os Licitantes. 

3.  4 Calendário Escolar Apócrifo e Desatualizado  

a) Manifestação da SEMED

A SEMED manifesta-se da seguinte forma: 

“Com relação a este item, a impugnante afirmou o seguinte:

“Além das irregularidades acima definidas e constantes das planilhas
de composição de custos  e de projeção de despesas, que levam a
evidente necessidade de retificação do edital de pregão, salta aos
olhos a incorreção do anexo 9, que deveria servir de parâmetro
para a  operação dos prestadores a serem contratados pelo
município.

Com efeito, o calendário escolar apresentado configura documento
apócrifo e desatualizado,  ao projetar o início das aulas, e por
conseguinte, da prestação de serviços, para o dia 01/04/2019. 

Ora, estamos no mês de julho de 2019 e o ano letivo das escolas
municipais atendidas pelo  transporte rural escolar sequer se
iniciou. 

É impossível a qualquer licitante programar sua operação a partir
de  um  cronograma  totalmente apócrifo e desatualizado como o
apresentado. E não se diga que a correção do  cronograma  seria
prescindível, posto que todas as contratações e investimentos a serem
realizados pelos licitantes vencedores deverá seguir estritamente o
calendário e programas  definidos pela secretaria municipal de
educação. 
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Assim, tendo em vista que o calendário apresentado impede que o
licitante faça a correta  programação de investimentos e
contratações, deve ser o edital retificado de modo que o
município demonstre corretamente qual o verdadeiro período letivo
do ano de 2019, sendo  essa irregularidade patente e
inviabilizadora da formulação correta de propostas pelos
licitantes.”

O calendário escolar utilizado como referência para realizar
a presente licitação é o referente ao ano letivo de 2019. Ocorre, que o
mesmo poderá ser revisto, observando-se a legislação 9.394/96 (LDB), que
estabelece, no mínimo, 200 dias letivos anuais e carga horária de 800
horas. 

Ademais, o Edital republicado no dia 27.06.2019 compreende
apenas  VII  Anexos,  sendo  que,  o  Anexo  IX  citado  pelo  licitante  ora
impugnante, sequer compreende o Instrumento Convocatório.

Cumpre esclarecer, que o ano letivo 2019 foi iniciado em
15.04.2019, em  razão  do  cumprimento  do  calendário  escolar  2018  que
compreende o período de janeiro a março de 2019.

Destarte, o calendário não é apócrifo e muito menos está
desatualizado,  pois,  concomitantemente  à  instrução  do  presente
procedimento licitatório, foi realizada contratação emergencial visando
atender  o  ano  letivo  de  2019,  sendo  ajustado  os  contratos  de  nº
008/PGM/2019 e 017/PGM/2019. 

Portanto,  não  merecem  ser  acolhidas  as  alegações  do
impugnante.”

b) Manifestação da Pregoeira 

Com  fundamento  no  quanto  manifestado  pela  SEMED,  julgo
improcedente este item.

3.5. Ilegalidade do Procedimento na Modalidade Pregão

a) Manifestação da SEMED

A SEMED destaca que este tópico e diversos outros já foram
respondidos pela Administração e ainda: 

“(...),  infere-se  que  o  licitante  obteve  interpretação
equivocada de normas diversas, que ou não se aplicam ao caso concreto ou
não vedam, de qualquer forma, a modalidade Pregão para o processamento da
licitação ora analisada.

A modalidade Pregão, conforme determina o art. 1º da Lei nº
10.520/2002, poderá ser adotada para a contratação de “bens e serviços
comuns”  e  a  despeito  dos  argumentos  colacionados  pela  impugnante  no
sentido  de  que  a  complexidade  do  objeto  ora  licitado  afastaria  a
modalidade  determinada,  tal  fato  não procede,  já  que  bens  e  serviços
“complexos”  podem  ser  considerados  “comuns”  para  fins  de  adoção  da
modalidade Pregão, se forem passíveis de serem descritos de forma objetiva
no  Edital  de  Licitação  e  estejam  disponíveis  no  mercado,  favorecendo
assim, a disputa entre interessados. 
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Notadamente, outro equívoco observado na impugnação, extensa
e confusa em seus argumentos, diz respeito ao fato de que, no entendimento
da empresa, o fato dos serviços guardarem complexidade em sua execução,
afastaria  de  plano  a  modalidade  Pregão.  Sobre  o  tema,  a  doutrina
especializada,  já  elucidou  de  forma  brilhante  eventual  e  equivocada
sinonímia entre “comum” e “simples”, sendo oportuno trazer à baila os
ensinamentos abaixo: 

“Em aproximação inicial do tema, pareceu que ‘comum’ também
sugeria simplicidade. Percebe-se, a seguir, que não. O objeto
pode portar complexidade técnica e ainda assim ser ‘comum’,
no sentido de que essa técnica é perfeitamente conhecida,
dominada e oferecida pelo mercado. Sendo tal técnica bastante
para atender às necessidades da Administração, a modalidade
Pregão é cabível a despeito da maior sofisticação do objeto4.”

“[...] o objeto comum para fins de cabimento da licitação por
Pregão  não  é  mero  sinônimo  de  simples,  padronizado  e  de
aquisição rotineira. Bens e serviços com tais características
estão incluídos na categoria de comuns da Lei nº 10.520/2002,
mas não só. Bens e serviços com complexidade técnica, seja na
sua definição ou na sua execução, também são passíveis de ser
contratados por meio de Pregão possibilitando, por isso, sua
descrição de forma objetiva no edital. O que se exige é que a
técnica neles envolvida seja conhecida no mercado do objeto
ofertado5”.

Ressalte-se que a jurisprudência citada, que se refere a um
Agravo de Instrumento julgado pela Justiça Estadual do Paraná, trata de
julgado  esparso  e  que  não  demonstra  a  orientação  jurisprudencial  e
doutrinária no sentido de que seja obrigatória a utilização de Pregão
Eletrônico  para  aquisição  de  bens  e  serviços  considerados  comuns  no
mercado, sendo a exceção medida a ser justificada no caso concreto. 

Por sua vez e em via oposta, referente ao tema em questão, o
Tribunal de Contas da União possui entendimento firmado de que os serviços
de transporte escolar custeados com recurso da União devem ser licitados
por meio de Pregão, em sua forma Eletrônica, a exemplo do Acórdão nº
1.231/2010-TCU-2ª Câmara:

“49. À vista da análise ora empreendida, mostra-se pertinente
excluir  do  conjunto  de  irregularidades  que  deu  ensejo  à
aplicação, aos recorrentes, da multa prevista  no art. 58,
inciso II, da Lei 8.443/1992, os seguintes pontos:

a)  não  adoção  do  pregão  eletrônico  como  modalidade  de
licitação  para  a  contratação  de  empresa  especializada  no
serviço de transporte escolar para atendimento aos alunos da
rede  municipal  de  ensino,  visto  que,  embora  os  órgãos  e
entidades  beneficiários  da  descentralização  de  recursos
federais estejam obrigados a dar cumprimento à legislação e
às normas pertinentes à aplicação dos valores transferidos,
no caso em exame ficou demonstrado que os recorrentes de fato
não  poderiam  realizar  o  certame  por  meio  eletrônico
(parágrafos 11-15 e 18 desta instrução);”

4 Jessé Torres Pereira Junior, Comentários àLei de Licitações e Contratos da Administração
Pública, 7ª ed., Renovar, 2007, p. 1054.

5  Vera Scarpinella, in Licitação na Modalidade de Pregão, Malheiros, 2003, p. 81
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Ressalta-se, ainda, que no âmbito do Estado de Rondônia,
encontra-se vigente a Súmula nº 06/TCE-RO, do Tribunal de Contas do Estado
de  Rondônia/TCE-RO,  que  determina  aos  Jurisdicionados  daquela  Corte,
dentre os quais a Prefeitura do Município de Porto Velho, que bens e
serviços  comuns  devam  ser  licitados  pelos  pela  modalidade  Pregão,
preferencialmente, na forma Eletrônica, senão vejamos: 

“Para  a  contratação  de  bens  e  serviços  comuns  deve  ser
utilizada,  preferencialmente, a  modalidade  pregão  na forma
eletrônica. A utilização de modalidade e forma diversa, por
se tratar de via excepcional, deve ser precedida de robusta
justificativa  que  demonstre  que  ensejará  resultado
economicamente  mais  vantajoso  que  a  modalidade  pregão  na
forma eletrônica.” 

Ante  ao  exposto,  infere-se que não somente  se aplica ao
objeto  em  licitação,  a  modalidade  Pregão  Eletrônico,  como  a  mesma  é
obrigatória. A não adoção de tais atos certamente suscitaria a declaração
de ilegalidade do edital por ambos os Tribunais de Contas. Desse modo, não
acatamos a impugnação em questão.”

b) Manifestação da Pregoeira 

Este  tópico,  assim  como diversos  outros impugnados nesta
oportunidade são cópias idênticas aos da Empresa AMPARO VIAÇÃO E TURISMO,
o que já foi devidamente respondido. Ademais, a manifestação da SEMED,
cuja fundamentação está com consonância com as disposições contidas na
legislação  e  jurisprudência  citadas  são  suficientes  para  julgar
improcedente a impugnação quanto a este ponto.

 
3.6.   Do alegado prazo exíguo e complexidade dos Serviços.  

Conforme ressaltado pela SEMED em sua manifestação, compete
a esta Superintendência manifestação à impugnação neste ponto. Ocorre que,
este aspecto, assim  como diversos outros impugnados nesta oportunidade
idênticos aos da Empresa AMPARO VIAÇÃO E TURISMO, que como dito alhures,
já  foi  devidamente  respondido  pela  Administração.  Além  do  mais,  o
arrazoado pela impugnante é infundado e improcedente, já que a Lei n.
10.520/2002 determina o prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis para abertura
das Propostas e no presente certame, foi observado o prazo de 15 dias
úteis, não havendo irregularidade quanto ao ponto. 

Já  as  alegações  relativas  à  visita  técnica,  conforme
manifestado pela SEMED, as mesmas não possuem amparo fático, sendo que a
SEMED encontra-se preparada para executar as visitas, por meio de seus
próprios  recursos  humanos,  incluindo  toda  a  logística  necessária  para
realizar a ação e com conhecimento técnico suficiente sobre todas as rotas
descritas, para cada um dos lotes ou todos eles, concomitantemente. As
demais questões já foram respondidas e divulgadas, não possuindo também
qualquer amparo fático.

Ante ao exposto, julgo improcedente este tópico impugnando. 
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3.7. Impossibilidade da apresentação da Frota

A impugnante sustenta que o Edital trouxe o prazo de 20
(vinte) dias corridos para a apresentação da Frota correspondente a 146
veículos, sendo que, sem delongas, cumpre rechaçar a alegação desde logo.

A presente impugnação tem viés tão protelatório que sequer a
impugnante verificou, ao repetir os argumentos da Empresa AMPARO VIAÇÃO E
TURISMO, que  no Edital republicado a Administração fez constar que os
veículos devem ser de apresentação para vistoria no prazo de até 30 dias,
prorrogáveis por  mais 30, conforme disposto no  item 19.1 e 19.1.1 do
Edital. 

Portanto, julgo improcedente este item.

3.  8. Ilegalidade da idade máxima de 10 (dez) anos   

Aqui também consta uma cópia da Impugnação da empresa AMPARO,
respondida anteriormente pela Administração nos seguintes termos: 

“Pois bem, sobre este ponto da impugnação, comum a todos as
impugnantes,  observo  que  a  questão  foi  objeto  de
enfrentamento pelo Corpo Técnico do Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia, por ocasião das Representações formuladas
junto àquela Corte de Contas pelas também impugnantes FLECHA
TRANSPORTE E TURISMO EIRELI – EPP  e  VIA NORTE TRANSPORTES,
COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  LTDA-ME e,  conforme  se  extrai  do
Relatório Técnico Inicial, o entendimento do Corpo Técnico
foi  no  sentido  de  ser  discricionário  à  Administração
estabelecer a idade máxima dos ônibus para esta contratação,
uma vez que a própria Lei faculta tal fato. Nesse sentido,
transcrevo o trecho do citado Relatório: 

 
A lei municipal nº 1.673/2006 limita a vida útil do veículo
automotor destinado ao transporte escolar em, no máximo, 12
(doze) anos, consoante se extrai dos seus artigos 1º e 2º, in
verbis: 

Art.  1º. Fica  determinada  a  idade  máxima  de  12
(doze)  anos,  contados  do  respectivo  ano  de
fabricação,  para  participarem  de  licitações
publicas  municipais  os  veículos  automotivos
escolares  destinados  ao  transporte  de  crianças,
adultos ou adolescentes. 

Parágrafo único. É considerado ônibus escolar os
veículos automóveis para transporte de nove pessoas
ou mais, incluindo o motorista, classificados na
posição 8702 da Nomenclatura comum do Mercosul –
NCM. 

Art. 2º. O veículo a ser utilizado no transporte
escolar,  além  de  atender  às  exigências
estabelecidas  no  Código  de  Transito  Brasileiro,
deverá também: I – Ter sido fabricado há, no máximo
12 (doze) anos; II – Estar licenciado no Município
de Porto Velho; III – Possuir Laudo de Vistoria
semestral fornecido pela CIRETRAN. 

Considerando que a lei municipal estabeleceu que os veículos
poderão ter idade de  até 12 (doze) anos, não há qualquer
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irregularidade na exigência constante no edital de  que os
veículos  tenham  idade  de  até  10  (dez)  anos.  Cabe  à
Administração, dentro da sua margem de discricionariedade e
com vistas ao atendimento do interesse  público,  definir o
limite  de  idade  do  veículo  a  ser  contratado,  desde  que
respeitada a lei municipal de regência, cujo respeito ocorreu
no  caso  em  comento,  sendo,  portanto,  improcedente  a
representação quanto a este aspecto. (grifei)

Ante ao exposto, considerando que a Secretaria Municipal de
Educação deliberou pela manutenção da exigência, bem como, em
vista da manifestação do Corpo Técnico do Tribunal de Contas
do  Estado  de  Rondônia  que,  de  igual  modo,  entende
discricionária  a  exigência  a  delimitação  da  idade  dos
veículos, julgo improcedente este item.”  

Assim,  considerando a matéria  já resolvida  no  âmbito  desta
Licitação, julgo improcedente a impugnação quanto a este ponto. 

3.9. Cumulação indevida de garantia e Patrimônio Líquido

A questão aqui suscitada também já foi tratada na impugnação
da  Empresa  AMPARO,  conforme  Reposta  à  impugnação  divulgada  nos  links
relativos a esta Licitação no Portal da Prefeitura de Porto Velho e no
Sistema Licitações-e, respondida nos seguintes termos: 

“(...) Feitos estes esclarecimentos e apenas para robustecer
a  fundamentação  ora  exposta,  cumpre  verificar  que  a
jurisprudência  do  Tribunal  de  Contas  da  União  também  já
consolidou tal entendimento, a exemplo do Acórdão 2397/2017-
Plenário do TCU, cujo Enunciado transcrevo: 

Não viola o art. 31, § 2º, da Lei 8.666/1993 o edital da li-
citação exigir comprovação de patrimônio líquido mínimo pelo
licitante,  para  fins  de qualificação econômico-financei-
ra, concomitantemente com previsão de prestação de garantia
contratual (art. 56) pelo contratado. Afronta aquele disposi-
tivo legal a exigência simultânea de patrimônio líquido míni-
mo e de garantia de participação na licitação (art. 31, inci-
so III) como requisitos de habilitação.

Face  ao  exposto,  coadunando  com  a  manifestação  da  SEMED,
julgo improcedente este item.”  

3.10. Documentos só da Matriz e nunca de Filiais – Da participação de ME e
EPP – Da Ilegal Restrição da soma dos Atestados.

A questão aqui suscitada também já foi tratada na impugnação
da  Empresa  AMPARO,  conforme  Reposta  à  impugnação  divulgada  nos  links
relativos a esta Licitação no Portal da Prefeitura de Porto Velho e no
Sistema Licitações-e, respondida nos seguintes termos: 

“Sobre matriz e filial: 

Em que pese os argumentos colacionados pela impugnante, que a
firma que a Lei n. 8.666/93 teria vedado a participação de
filiais em procedimento Licitatório, em face da argumentação
não ter sido fundamentada em qualquer dispositivo legal ou
jurisprudência  que  lhe  desse  suporte,  não  se  verifica
procedência no quanto exposto. 
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Pelo  contrário,  não  há  qualquer  óbice  à  participação  de
Filiais em procedimentos licitatórios, sendo que o Edital de
Licitação  impugnado,  neste  tópico,  guarda  consonância  com
jurisprudência do Tribunal de Contas da União, em especial
para prever que, em sendo a empresa Filial, a mesma deverá
apresentar todos os documentos de habilitação em seu nome. 

O  Edital  também  prevê  que,  no  caso  de  participação  com
Matriz, todos os documentos devem ser apresentados em nome
dela, não se admitindo a mescla de documentos entre uma e
outra para atendimento ao Edital.

Por óbvio, admitisse para ambas os  documentos que somente
sejam emitidos em nome da Matriz e ainda, em alteração a
conteúdo do Edital para adequá-lo à jurisprudência da Corte
de  Contas da  União,  previu-se a  partir  da  Republicação  a
admissão de Atestados de Capacidade Técnica, os quais também
se prestam à comprovação da qualificação técnica operacional
tanto da Matriz quanto da Filial, uma vez que ambas são a
mesma Pessoa Jurídica. 

Aliás,  sobre  o  tema  o Tribunal de Contas da União já se
manifestou. Veja-se o disposto no excerto do TCU. Acórdão nº
3056/2008 – Plenário 

14. Acrescente-se que,  se a matriz participa da licitação,
todos os documentos de regularidade fiscal devem ser apresen-
tados em seu nome e de acordo com o seu CNPJ. Ao contrário,
se a filial é que participa da licitação, todos os documentos
de regularidade fiscal devem ser apresentados em seu nome e
de acordo com o seu próprio CNPJ.

15. Destaca-se, ainda, que há certos tributos, especialmente
em relação ao INSS e ao FGTS, cuja arrecadação pode ser feita
de forma centralizada, abrangendo, portanto, matriz e fili-
ais.  Se assim o for, tais certidões, mesmo as apresentadas
pelas filiais, são expedidas em nome da matriz, sem que nisto
haja qualquer ilegalidade.
[…]
20. Pelo exposto, tanto a matriz, quanto à filial, podem par-
ticipar de licitação e uma ou outra pode realizar o forneci-
mento, haja vista tratar-se da mesma pessoa jurídica. Atente-
se, todavia, para a regularidade fiscal da empresa que forne-
cerá o objeto do contrato, a fim de verificar a cumprimento
dos requisitos de habilitação.

21. Caso comum, por força da necessidade de comprovação da
regularidade fiscal, prevista no inciso IV do art. 27 da Lei
n.º 8.666/93, é o de diversas empresas (filiais) apresenta-
rem, para esse fim, documentos emitidos sob o CNPJ de suas
matrizes, em razão de suas certidões estarem vencidas. Desse
modo, alegam serem válidas tais certidões, uma vez que o re-
colhimento dos tributos e das contribuições federais é reali-
zado de forma centralizada pela matriz, abrangendo, portanto,
suas filiais.” (Destaquei)”

Acerca  da  possibilidade  da  Empresa  Licitante  apresentar
atestados de capacidade técnica em nome da matriz, ainda que
esteja participante do certame com a filial, o Tribunal de
Contas da União possui diversos julgados nesse  sentido, a
exemplo do Acórdão n. 1277/2015, in verbis: 
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9.2.4.5. Também não há problema na utilização de atestado de
capacidade  técnica  com  CNPJ  da  matriz,  pois,  como  deixou
claro  a  Administração  em  sua  resposta  ao  recurso
administrativo  da  Representante,  “a  capacitação  técnico-
profissional e técnico operacional está ligada ao organismo
da empresa que são transmitidas da matriz a todas as filiais
ou vice-versa” (peça7, p. 3, item 27). (grifei) 

De  igual  modo,  há  diversos  julgados  emanados  do  Poder
Judiciário que coadunam com o quanto externado pelo Tribunal
de Contas da União, senão vejamos: 

Ementa: Administrativo. Reexame Necessário. Licitação. Pregão
Presencial.  Aquisição  de  equipamentos  de  informática.
Licitante que participou do certame por meio de sua filial,
mas apresentou Atestado de Capacidade Técnica com indicação
do CNPJ da matriz. Desclassificação indevida para efeito de
avaliação da capacidade técnica, haja vista que a matriz e
filial integram a mesma pessoa jurídica. Sentença confirmada
em reexame. (TJ-SC – Reexame Necessário REEX 20130457807 SC
2013.045780-7 (Acórdão). Data de publicação: 09/06/2014)

Face  ao  exposto,  coadunando  com  a  legislação  e
jurisprudência citada, julgo improcedente este item.  

As  questões  aventadas  acerca  da  ausência  de  previsão
editalícia quanto à participação de Micro e Pequenas empresas constituídas
em Consórcio, igualmente a vários outros pontos, foi objeto de impugnação
pela Empresa AMPARO, o que já foi respondido a tempo e modo, sendo que a
impugnante sequer se deu ao trabalho de verificar que o Edital Republicado
normatizou a forma de participação de eventuais consórcios formados por
Micro e Pequenas Empresas, no item 9.3.

Da  vedação  a  restrição  de  soma  de  atestados,  importa
destacar à resposta já ofertada à Empresa AMPARO: 

“Informo que o Projeto Básico foi retificado pela SEMED, que
promoveu a exclusão do item relativo à exigência de prazos
mínimos  para  fins  de  comprovação  da  qualificação  técnica.
Considerando que compete àquela Secretaria a deliberação sobre
tal exigência, bem como, que a qualificação técnica mantida no
Projeto Básico guarda consonância com a legislação regente, em
especial o art. 30 da Lei n. 8.666/93, o edital será alterado
para fazer constar tal alteração. 

Alías, razão assiste à SEMED em sua manifestação quanto ao
ponto objurgado neste item, julgado motivadamente improcedente
por aquela Secretaria. 

Lado outro, em face da já mencionada alteração no Projeto
Básico  ter  alcançado  o  quanto  questionado  neste  tópico  da
impugnação, coadunando com a Nota Informativa da SEMD, julgo
improcedente a impugnação quanto a este tópico.”
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3.11. Inviabilidade Econômica do Objeto Licitado:

a) Manifestação da SEMED: 

“Acerca da alegação, importa verificar que a contratação ora
pretendida foi descrita na mesma metodologia adotada em muitos
Municípios Brasileiros, inclusive rondonienses e que, para a
realização da presente contratação, o staff administrativo da
Secretaria Municipal de Educação/SEMED, conjuntamente com a
Controladoria  Geral  do  Município/CGM  e  a  Superintendência
Municipal  de  Licitações/SML,  promoveu  uma  significativa
melhora na qualidade informacional dos documentos que instruem
o Pregão Eletrônico nº 142/2018, principalmente em relação às
metodologias de mensuração dos custos da contratação.” 

Em que pese a Impugnante informar, de forma simplória, que o
valor orçado para a contratação não seria suficiente para suportar os
custos  da  execução  dos  serviços,  aduzindo,  ainda,  que  o  estudo  de
viabilidade (?) não considerou tais critérios, importa consignar que o
Município de Porto Velho, na prática, já adota a metodologia descrita no
Termo de Referência que deu origem ao Edital impugnado.

Importa  esclarecer  que  as  questões  problemáticas
relacionadas ao transporte escolar não dizem respeito apenas à metodologia
de contratação, mas a tantos outros fatores que influenciam diretamente na
execução do serviço de transporte escolar.

A  alegada  inviabilidade  econômica  do  objeto  licitado
defendida pela Impugnante não merece provimento, uma vez que o edital
prevê 14 lotes e 167 rotas, abrindo possibilidades para várias empresas do
ramo participarem da licitação. 

As licitantes vencedoras poderão comprovar sua capacidade
técnica e operacional, o qual supostamente comprova que atua no ramo de
serviço de transporte escolar, ou seja, deve possuir o mínimo de veículos
para atender o serviço. 

Todos os custos previstos para a contratação em andamento,
seguramente  dão  as  condições  necessárias  para  a  licitante  interessada
investir  inicialmente,  caso  esta  não  possua  o  número  de  veículos
necessários para atender o serviço.

Ressalte-se,  sobretudo,  que  esse  investimento  inicial  se
justificará,  haja  vista  que,  por  se  tratar  de  serviço  de  natureza
continuada,  a  contratação  poderá  se  estender  pelo  período  de  até  60
(sessenta) meses, conforme previsão legal do inciso II do Art. 57 da Lei
8.666/1993, ou seja, se o valor anual do contrato é de R$ 19.667.834,06
(Dezenove milhões, seiscentos e Sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e
quatro reais e seis centavos).”

b) Manifestação da Pregoeira

Considerando  a  manifestação  da  SEMED,  julgo  improcedente
este tópico da impugnação. 
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4.     DECISÃO  

Face ao exposto, com fulcro na legislação aplicável e no
Edital de Licitação, decido CONHECER DA IMPUGNAÇÃO interposta pela Empresa
PARANAÍBA TRANSPORTES Ltda., por preencher os requisitos para tanto e, no
mérito, JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROCEDENTE, consoante motivado acima. 

Considerando  que  os  aspectos  julgados  parcialmente
procedentes não acarretam alterações capazes de impactar na formulação de
Propostas pelas potenciais Licitantes, decido pela manutenção da data de
abertura das Propostas informados no Comunicado divulgado no Portal da
Prefeitura e no Sistema Licitações-e. 

Por fim, sopesando a ausência de prazos para divulgação de
eventuais erratas, as quais são, a toda evidencia, desnecessárias, uma vez
que  não  há  prejuízo  à  formulação  de  Propostas,  o  que  se  encontra
cabalmente  demonstrado  nos  autos  pela  existência  de  8  empresas  com
propostas cadastradas no certame até a presente data, visando a necessária
publicidade desta Decisão às Licitantes participantes, comunico que será
informado na Sala de Disputa de todos os Lotes, antes do início da fase de
lances, que os valores relativos ao IPVA devem considerar o percentual de
1% sobre o valor informado para o veículo ofertado pela proponente e que o
valor informado na Planilha de Composição de todos Lotes, especificamente
no  item  1.3  (Rodagem)  é  de  R$  0,09  (Nove  Centavos)  e  não  R$  0,53
(Cinquenta três centavos), conforme detectado pela impugnante. 

Porto Velho, 19 de Julho de 2019. 

       Tatiane Mariano
       Pregoeira - SML
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