
    PREFEITURA  (FUDO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

PROCESSO: 14.00512/2018
CONCORRÊNCIA  n° 001/2019 – CPL-GERAL/SML/PVH - REPUBLICAÇÃO
OBJETO: Concessão  para  prestação  do  serviço  público  de
transporte coletivo urbano de passageiros na sede do Município
de Porto Velho, incluindo a gestão dos sistemas organizacionais,
a  prestação  dos  serviços  envolvidos  e  o  atendimento  aos
usuários.

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Trata-se  de  análise  e  Resposta  a  Pedido  de
Esclarecimento formulado pela empresa  AMPARO VIAÇÃO E TURISMO
LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob
nº 51.883.825/0001-32, sediada na Avenida Dr. Carlos Burgos, nº
4550, Jardim Juliana, Amparo – SP, CEP: 13.903-050, analisado
nos termos consignados abaixo.

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 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  23.1,  do
Edital de Licitação,  considerando que a empresa AMPARO VIAÇÃO E
TURISMO LTDA, protocolou  seu Pedido no dia 22/11/2019, ao qual
passamos  apreciar  o  mérito  e  nos  posicionar  dentro  do  prazo
legal estabelecido.

II – DOS QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS:

A empresa requer esclarecimentos acerca das Audiências
Públicas,  realizadas  pela  Secretaria  Municipal  de  Trânsito,
Mobilidade e Transportes, e  Composição de Custos dos serviços
objeto  dos  autos,  tendo  solicitado  manifestação  quanto  a
aspectos exclusivamente técnicos.
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Considerando que os aspectos questionados recaem sobre
elementos  que  foram  elaborados  pela  Secretaria  demandante,  o
Pedido de Esclarecimento foi submetido àquela Secretaria para
manifestação.  Em  resposta,  recebi  o  Ofício  nº
124/ASTEC/GAB/SEMTRAN/2019.

Destaca-se que o Pedido de Esclarecimento encontra-se
disponível na íntegra, no Portal de Compras da Prefeitura do
Município de Porto Velho, mesmo link onde pode se extrair todas
as informações necessárias, referentes à presente Licitação.

Esclarecimento quanto a Audiência Pública Itens 01  a 10

Questionamento da Empresa: Em resumo, entende a consulente que a
Decisão Monocrática do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia,
determinou  “modificação substancial do Edital que influenciam
diretamente na proposta de preços”.  Afirma a determinação de
inclusão do que ele chama de “reserva de lote”, mas que o TCE/RO
chama  de  “fase  II  da  operação  de  transporte  coletivo  de
passageiros”.  Questiona  o  critério  de  julgamento  do  certame
“melhor proposta técnica combinada com menor valor da tarifa”
que  conforme  afirma  “deveria  constar  na  ata  da  audiência
pública”,  em  razão  da  “flutuabilidade”  das  propostas  e  real
possibilidade de MAJORAÇÃO TARIFÁRIA.

Em razão desses apontamentos, conclui que deveria ser
realizada uma nova Audiência Pública, e que as Atas da Sessão
façam  parte como Anexo do Edital.

Por fim, cita  com destaques, Acórdãos do TCU, onde
entende a obrigatoriedade de constar nos editais de licitações
de  concessões  de  serviços  públicos,  atas  que  comprovem  a
realização das Audiências Públicas.

Manifestação  da  Comissão:  Insta destacar  que  o  presente
questionamento  da  consulente,  já  foi  Protocolado  nesta
Superintendência Municipal de Licitações em 16/04/2019, de igual
forma no Tribunal de Contas do Estado em 26/04/19, antes da
determinação daquela Douta Corte, para Suspensão do Certame.

Onde  podemos  concluir,  que  o  entendimento  do
requerente quanto à publicação da Ata como Anexo do Edital, não
se faz pelo motivo de alterações no Edital, pois naquela data
ainda não haviam sido modificados os itens citados, e o mesmo já
defendia esse entendimento. 
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As alterações feitas no Edital, em nenhum momento
prejudicou o principal objetivo da Audiência Pública realizada
pela Secretaria demandante, que envolve o que diz respeito ao
Objeto da Licitação ora pretendida.

As  sugestões  recebidas,  os  debates  que  foram
tratados  em  várias  audiências,  que  aconteceram  nas  diversas
Zonas do Município de Porto Velho, onde participaram: Vereadores
da Câmara Municipal de Porto Velho, Representantes do Ministério
Público de Rondônia, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia,
Sindicato  dos  Motoristas,  Associações  de  Bairro,  usuários  do
Sistema  e  demais  interessados,  as  quais  foram  devidamente
gravadas, e elaboradas Atas, que serviram para a Consolidação
final do Projeto Básico.

As necessidades do usuário do Transporte coletivo,
definidas nas Audiências Públicas, não foram afetadas com as
modificações do Edital, pois o principal objetivo da Licitação
permanece, que é a pretensão de conceder o Serviço de Transporte
Coletivo do Município, a uma Empresa ou Consórcio de empresas
que possam atender integralmente aos anseios da população.
 

Permanecendo inalteradas as demandas delineadas na
Audiência Pública, não há o que se discutir em possibilidade de
realização  de  novas  sessões,  considerando  que  as  questões
técnicas suscitadas pela recorrente, não são temas que possam
ser discutidos em debates e não dependem de escolha, apenas
aplica-se à Lei ao que já foi acordado nas audiências. 

Ademais, o TCE/RO, em sua Decisão Monocrática n° DM-
GCFCS-TC 0157/2019, de 19/09/2019 determinou que, no prazo de 15
(quinze) dias, a contar da notificação, esta Superintendência
comprovasse  a  republicação  do  edital  com  as  adequações
necessárias, que foram apresentadas por esta CPL/GERAL e SEMTRAN
e aprovadas por aquela Corte, não sendo determinada a realização
de novas Audiências Públicas.

Em pese a afirmação da recorrente a todo momento, no
sentido que o Edital da Licitação está irregular por não trazer
como Anexo, as Atas das Audiências Públicas, que antecederam a
publicação  da  presente  licitação,  afirmando  que  a  presente
exigência, está de acordo com o que preconiza o art. 39, e Inc.
XVII do art. 40, da Lei 8.666/93, e ainda Acórdão 2397/2017,
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entendemos  pertinente  traçar  alguns  comentários  diante  das
afirmações  feitas,  as  quais  originaram  os  questionamentos
trazidos à baila. 

Ocorre que, os dispositivos citados tratam apenas da
obrigatoriedade  da  realização  de  Audiência  Pública,  com  sua
devida  publicidade  em  momento  algum  os  dispositivos  citados
fazem menção, que as Atas das Audiências, deverão fazer parte
como Anexo, do Instrumento Convocatório. 

Dos Artigos citados e Acórdãos, podemos extrair de
maneira clara, que as obrigatoriedades ali insculpidas, são: 
a) Da realização da Audiência Pública quando o valor estimado da
licitação, ultrapassar 100 (cem) vezes o limite previsto no art.
23, inciso I, alínea “c”, e; 

b) Da publicidade desta audiência com no mínimo 15 dias antes da
publicação do edital e 10 dias úteis de sua realização; 

Quesitos  estes,  devidamente  atendidos  na  íntegra
quando publicados os Avisos dos Convites para as Audiências, em
Jornal de Grande Circulação, Televisão, Internet, Diário Oficial
do Município de Porto Velho, com datas definidas por Zonas, na
Cidade de Porto Velho, a saber: 
a) 09 de Maio de 2018 às 09:00horas, no Teatro Banzeiros; 
b) 23 de Maio de 2018 às 19:00horas, no CEU; 
c) 05 de Junho de 2018 às 15:00horas, na Secretaria Municipal de
Trânsito, Mobilidade e Transportes – SEMTRAN;
d) 06 de Junho de 2018 às 19:00 horas, no Colégio Tiradentes;
e) 12 de Junho de 2018, Sessão Especial para apresentação do
Projeto Básico e as Diretrizes do Edital de Licitação, na Câmara
Municipal de Porto Velho. 
f)  04  de  Julho  de  2018  às  19:00horas,  Paróquia  São  José
Operário; 

Insta destacar, que o Processo licitatório integral,
com todas as atas e gravações das Audiências Públicas, sempre
esteve disponível para vistas dos interessados, seja por meio
físico, ou digitalizado da forma que melhor se adequar a sua
necessidade,  em  dias  e  horários  já  informados  no  Aviso  de
Licitação e Edital e podem ser adquiridos nesta Superintendência
Municipal de Licitações. 

Esclarecimento Item 11
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Questionamento  da  Empresa  -  a)  O  item  4.1  do  Edital  de
Concorrência  n°  001/2019/CPL-Geral/SML/PVH  abrange  o  sistema
completo de transporte coletivo de passageiros do município de
Porto  Velho,  já  com  a  inclusão  da  modificação  editalícia
determinada pelo TCE/RO, quando à licitação da “reserva e lote –
Fase II”?

Manifestação da SEMTRAN

O  Item  4  do  referido  edital  trata  do  objeto  da
licitação, sendo que o item 4.1 e 4.2 descrevem de forma clara a
forma  de  contratação  e  o  que  seria  o  serviço  público  de
transporte coletivo quando diz:

4. OBJETO

4.1. CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE
COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTO
VELHO,  INCLUINDO  A  GESTÃO  DOS  SISTEMAS  ORGANIZACIONAIS,  A
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVOLVIDOS E O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS,
obedecida a legislação vigente e as disposições deste EDITAL, a
serem  prestados  pela  CONCESSIONÁRIA  aos  USUÁRIOS  que  se
localizam  na  ÁREA  DE  CONCESSÃO,  no  Município  de  Porto
Velho/Rondônia.

4.2.O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
compreende o planejamento, a gestão e a operação das linhas de
transporte necessárias e a disponibilização e manutenção dos
veículos necessários, bem como das unidades integrantes dos
sistemas  físicos,  operacionais,  gerenciais  de  transporte  e
atendimento  aos  passageiros  usuários,  exceto  terminais,
abrigos, paradas e pontos de ônibus.

Além  disso,  os  Anexo  I  (Projeto  Básico)  e   II
(Diretrizes  para  operação  e  evolução  do  sistema  de  Transporte
Público  Urbano  de  Porto  Velho),  trazem  de  forma  bem  clara  e
detalhada que sim, a atual licitação abrange o sistema completo de
trasporte coletivo e passageiros do município de Porto Velho, não
tendo esta informação correlação direta com a existência de uma
possibilidade para licitação e  operação da Fase II, que, conforme
esclarecido junto ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia,
trata-se somente de uma possibilidade de evolução do sistema, onde
será realizada um novo estudo, novo projeto e nova licitação, que
não acarretará prejuízos o operador do sistema da Fase I, objeto do
atual certame licitatório.

Questionamento da  Empresa –  b)  Foi providenciada  a inclusão  do
Projeto  Básico da  “reserva  de  lote  –  Fase  II”  no  Edital  de
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Concorrência n°  n° 001/2019/CPL-Geral/SML/PVH conforme determinado
pelo TCE/RO, nos termos da Decisão Monocrática prolatada nos autos
do processo n° 00848/19-TCE/RO? Caso positivo, em quais itens e
anexos?

Questionamento  da  Empresa  –  c)  Quais  são  os  itens  específicos
englobados  pelas  expressões  genéricas  “gestão  dos  sistemas
organizacionais”,  “prestação  dos  serviços  envolvidos”  e
“atendimento aos usuários?  Previstos no item 4.1 do  Edital de
Concorrência n°  n° 001/2019/CPL-Geral/SML/PVH? Onde se encontra a
cláusula de “reserva de lote – fase II” para composição de custos?

Questionamento da Empresa – d) O Projeto Básico da “reserva de lote
–  Fase  II,  determinado  pelo  TC/RO,  nos  termos  da  Decisão
Monocrática  prolatada  nos  autos  do  processo  n°  00848/19-TCE/RO,
estão  contemplados  nos  anexos  referenciais  para  composição  dos
custos unitários e valor unitário?

Questionamento da Empresa – e) O Projeto Básico da “reserva de
lote” -  Fase-II, determinado  pelo TC/RO,  nos termos  da Decisão
Monocrática  prolatada  nos  autos  do  processo  n°  00848/19-TCE/RO,
contempla “linha-percurso” superpostos ou sobrepostos às licitadas
pelo  presente  edital?  Caso  Positivo,  o  impacto  no  IPK  foi
contemplado nos custos referenciais do presente Edital, inclusive
com  a  possibilidade  de  diminuição  de  volume  de  passageiro
transportado?

Manifestação da SEMTRAN itens b, c, d e e

         Considerando que a matéria questionada por meio dos itens “b”,
“c”,  “d”  e  “e”,  refere-se  a  um  mesmo  assunto,  sendo  ele  a
existência  da  chamada  “Fase  II”,  abordaremos  suas  respostas  em
conjunto, para que não ocorra dúvidas.

Conforme  abordado  na  resposta  do  item  anterior,  a  chamada
“Fase II” não é objeto do Edital de Concorrência nº 001/2019/CPL-
GERAL/SML/PVH, sendo, tão somente, a previsão de uma possibilidade
para evolução do sistema, o determinado pelo Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia não foi a inclusão do Projeto Básico da Fase II
no  presente  certame,  mas  a  inclusão,  de  forma  mais  clara,  da
possibilidade  de  a  Administração  Pública  Municipal  realizar
licitação para a prestação de serviços concernentes à fase II da
operação do transporte coletivo de Porto Velho, conforme item 13,
17, 17.1 e 17.2, páginas 4, 5 e 6 da Decisão Monocrática DM-GCFCS-
TC0157/2019, conforme abaixo:

13. No mesmo sentido adotado pela Coordenadoria de Controle
de Licitações e Contratos –CLIC da SGCE seguiu o posicionamento
da Procuradoria de Contas, que ressaltou, porém, a necessidade
de incluir, no edital e seus anexos, a possibilidade de a
Administração Municipal realizar licitação para a prestação de
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serviços  concernentes  à  fase  II  da  operação  do  transporte
coletivo de Porto Velho. (grifo nosso).

17. De outro giro, acompanho o posicionamento ministerial
quanto a necessidade de  inserir, no corpo do edital e seus
anexos, a possibilidade de que a Administração Municipal possa
realizar  nova  licitação  para  a  prestação  de  serviços  por
ocasião  da  fase  II da  operação  relacionada  ao  transporte
coletivo.

17.1. Como se evidencia das justificativas apresentadas, o
Projeto Básico dividiu a implantação do serviço de transporte
coletivo em duas fases: a) fase I: previsão de operação da rede
atual; e b) fase II: atualização do sistema para a implantação
da  operação  tronco-alimentado,  que  diferencia  as  rotas
convencionais  e  centrais  (com  destino  ao  centro)  das  rotas
alimentadores  (que  circulam  nos  bairros),  que  permitiria  o
ingresso de uma nova concessionária.

17.2. Assim, tendo em vista afirmação dos agentes públicos no
sentido de que as novas rotas alimentadoras poderá ser objeto
de  nova  licitação  sem  reduzir  ou  impactar  a  viabilidade
econômica do contrato de concessão até então vigente, considero
pertinente a sugestão promovida pela Procuradoria de Contas no
sentido  de  fazer  constar  no  edital  que  a  Administração
Municipal  poderá  realizar  nova  licitação  quando  da
implementação da fase II do transporte coletivo.

De  forma  que,  conforme  decisão  do  TCE-RO,  itens  foram
alterados  no  projeto  básico,  somente  para  esclarecer  essa
possibilidade, não sendo necessária a inclusão de Projeto Básico
especificamente  relativo  a  “Fase  II”,  conforme  Item  7.3
(Detalhamento operacional do cenário licitado) e 8.4 (Evolução da
Operação), ambos do Anexo I – Projeto Básico, que diz:

Já a segunda fase (Fase II) terá o enfoque de reestruturar o
sistema  a  fim  de  configurar  linhas  com  diferentes  papéis:
alimentadora, troncal e convencional. Com principal destaque a
troncalização  de  linhas  em  três  eixos:  Av.  Calama,  Av.
Amazonas/Av.  Raimundo  Cantuária  e  Av.  Jatuarana/Av.  Campos
Sales (Zona Sul).

É importante destacar que os estudos para implantação da Fase
II  dar-se-ão  concomitantemente  ao  início  da  execução  dos
serviços  de  transporte  coletivo,  mediante  o  tratamento  e
análise  pela  SEMTRAN,  dos  dados  levantados  pela  empresa
contratada,  sendo  esta  fase  concluída  somente  após  a
consolidação dos estudos e a realização de nova Licitação.

A evolução da Fase I para a Fase II não altera a estruturação
do  cenário  licitado  para  um  sistema  de  operação  tronco-
alimentado. Porém, nesta etapa, sem prejuízo da realização de
nova  Licitação  e  visando  atender  às  novas  demandas,  fica
assegurado  à  concessionária  as  mesmas  características  do
sistema em operação, ou seja, os quantitativos de viagens e
índice de passageiros por quilômetro rodado. 

De  forma  que,  claramente  o  edital  atendeu  na  íntegra  a
determinação do TCE-RO, deixando clara a previsão da realização de
nova licitação para implantação da Fase II, que ocorrerá de acordo
com a evolução do sistema, não impactando financeiramente a empresa
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vencedora do atual certame.

Questionamento da Empresa – f) Qual regramento normativo alicerça o
subsídio municipal discriminado no item 21.2 e 21.3 – composição de
custo final na página15 de ambas as planilhas de custo (item 3.15 e
3.15.1), na medida em que qualquer tipo de subsídio em valores
monetários DEPENDEM estritamente de lei especial?

Manifestação da SEMTRAN

      O regramento normativo que alicerça o subsídio municipal
discriminado nos itens 21.2 e 21.3 é a Lei 12.587/2012 que Institui
as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Em seu
Art. 9º, § 6º dispõe:

Art. 9º O regime econômico e financeiro da concessão e o da

permissão  do  serviço  de  transporte  público  coletivo  serão

estabelecidos no respectivo edital de licitação, sendo a tarifa

de remuneração da prestação de serviço de transporte público

coletivo resultante do processo licitatório da outorga do poder

público.

§  6º  Na  ocorrência  de  superavit  tarifário  proveniente  de

receita adicional originada em determinados serviços delegados,

a  receita  deverá  ser  revertida  para  o  próprio  Sistema  de

Mobilidade Urbana.

Desta feita, os valores excedentes da diferença entre a
Tarifa de Remuneração e a Tarifa Pública constarão como subsídio
para a modicidade tarifária. 

Para este edital de licitação, foi considerada receita
acessória de 0,5% a 1% (meio à um por cento) da receita tarifária,
sendo que 50% de montante é auferido pelo operador do sistema.

Nos itens 21.2 e 21.3 foram adotadas as informações da
Cotação/2019 da SEMTRAN para referência, demonstrando assim que há
um superávit no cenário atual;

Cabe  salientar  que  será  permitida  ao  operador  a
realização  de  Receitas  Extraordinárias  (Receitas  Acessórias)
advindas  de  serviços  complementares  ao  serviço  de  transporte.
Constituem-se  Receitas  Acessórias  da  Concessionária  a  ser
contratada, aquelas advindas da exploração de publicidade comercial
de espaços nos veículos, ou da implantação, por sua conta e risco,
de sistemas de sonorização e/ou audiovisuais nos ônibus vinculados
aos serviços, vedando-se, desde já, a veiculação de publicidade de
natureza político-partidária e outras decorrentes de lei.

Questionamento da Empresa – g) Em relação ao custo variável, a
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planilha  disponibilizada  no  Edital  aponta  valor  mensal  de  R$-
656.572,04 (ARLA 32), o que corresponde a 13% do custo variável do
item 29. Contudo no arquivo PDF de composição no item 21.2 e 21.3,
os valores são discrepantes, impactando diretamente na planilha de
custos unitários. Quais índices utilizar entre os dois diferentes
apontados no Edital?

Manifestação da SEMTRAN

A  planilha  editável  (alteração  e  modificação)
disponibilizada no Edital de licitação encontra-se com seus valores
de composição de custos zerados, possibilitando aos participantes a
inserção de valores relativos a sua composição de custo, a qual
resultará nos valores destes, não sendo possível a comparação entre
esta planilha editável (alteração e modificação) e as planilhas
disponibilizadas em PDF (tarifa mínima e máxima), pois estas foram
elaboradas como parâmetros de cenários extremos para composição da
tarifa,  a  qual  foi  devidamente analisada  pelo  corpo  técnico  do
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. 

Questionamento da Empresa – h)  Existem no sistema de transporte
público de passageiros de Porto Velho vários imponentes sociais
como idosos, estudantes, entre outros. Contudo não há composição
para os beneficiários na Tabela 6, do anexo I do Projeto Básico.
Como a administração Pública chegou à composição dos passageiros
pagantes em relação aos beneficiários legais já que as categorias
da Tabela 11, do Anexo I do projeto Básico não foram contemplados.

Manifestação da SEMTRAN

        A tabela 6 apresenta a projeção de carregamento médio
mensal/ano, o qual é considerado para cálculos das planilhas, todos
os passageiros e todos os dias do mês. Em relação às categorias de
passageiros, constam 3 (três) categorias relacionadas ao valor das
tarifas, os pagantes que realizam o pagamento integral do valor da
passagem, os estudantes com 50% de desconto e o passageiros com
gratuidades,  compreendendo  à  todas  as  categorias  da  Tabela  11
(idosos,  portadores  de  deficiência,  acompanhantes,  carteiros  em
serviço, oficiais de justiça e do M.T etc), sendo que houve apenas
erro  na  nomenclatura  da  tabela,  constando  “Idoso”  ao  invés  de
“Gratuidades”, não inferindo assim nos dados, que estão corretos.
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Questionamento da Empresa – i) A composição do quilômetro total
mensal (Km/mês) contempla os dias considerados como  “não úteis”
como sábados, domingos e feriados, na medida em que a Tabela 8 do
Anexo I do Projeto Básico apresenta somente programação  em dias
úteis?

Manifestação da SEMTRAN

      A Tabela 8 do Projeto Básico apresenta apenas as informações
condensadas. Conforme as imagens abaixo é possível verificar que os
valores apresentados na tabela 8 foram obtidos através da soma dos
dias úteis, sábados e domingos.

Os dados de quilometragem, é levado em consideração todos os dias
úteis, sábados  e domingo,  bem como  quilometragem ociosa  pois  a
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relação é de 21 (vinte e um) dias úteis, 4 (quatro) sábados e 5
(cinco) domingos, sendo quilometragem percorrida, 100%, 60% e 40%
respectivamente.
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Questionamento da Empresa – j) Haverá circulação dos coletivos nos
sábados, domingos e feriados para o Município de Porto Velho?

Manifestação da SEMTRAN

Sim, haverá a circulação de TODAS as linhas de ônibus do transporte
coletivo, nos sábados, domingos e feriados.

Questionamento  da  Empresa  –  k) Na  quilometragem  total  está
contemplada a variação da quilometragem ociosa (garagem-terminal)?

Manifestação da SEMTRAN

       Quanto  a  variação  de  quilometragem  ociosa  (garagem-
terminal), a mesma já está inserida nos valores KM/DIA e Km/MÊS da
Tabela 8.

    Conforme a imagem abaixo, é possível verificar que a
KM/DIA é calculada através do número de viagens multiplicado pela
extensão da linha e após, soma-se a quilometragem ociosa.
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Questionamento da Empresa – l)Existe grave divergência entre os
parâmetros adotados pela Tabela 12 do Anexo I do Projeto Básico
para  os  apontados  nas  planilhas  de  cotação  21.2  e  21.3.  Qual
parâmetro utilizar?

Manifestação da SEMTRAN

     Analisando as tabelas apresentadas, verifica-se que não há
graves divergências entre os dados, conforme demonstrado abaixo.
Ocorre que em alguns dados há o agrupamento de informações, ou
apenas uma média entre os coeficientes, como é o caso do valor
apresentado no item “Benefícios”, cujo valor é a média entre os
benefícios  dos  motoristas,  cobradores  e  despachante.  Porém  cabe
salientar que houve um erro na digitação, pois o valor correto
seria 472,97. No item “Recursos Humanos”, os valores apresentados
trata  da  razão  entre  os  fatores  de  utilização  dos
motoristas/cobradores/despachantes (Anexo XII) pela quantidade de
veículos a ser licitado (130 veículos).
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Questionamento da Empresa – m) Quanto à composição de mão de obra
(FU), há divergência entre os critérios utilizados para motoristas
e cobradores. Qual critério utilizar?

Manifestação da SEMTRAN

    É a relação prática da quantidade de motorista/cobradores
(PLANILHA  ENTRADA  DE  DADOS)  pelo  total  de  veículos  da  frota
operante (PLANILHA INDICADORES), levando em consideração, os dados
da própria planilha ANTP, considerando que 70% da frota opera 14
hrs por dia e 30 % da frota opera 18 hrs para determinar o número
de  motorista  e  cobradores  para  o  cenário  apontado  em  TODA   a
planilha. Segue descrição dos valores adquiridos:  

MOTORISTA

Considerando o total de 130 veículos, 70% desse total, opera 14 hrs
por dia, corresponde  a 91 veículos; Considerando que de acordo com
o  Acordo coletivo a jornada de trabalho é de 8 horas (7 horas
trabalhadas mais 1 hora descanso) e de acordo com a planilha de
referência  da  ANTP,  a  relação  motorista  por  carro  é  de  2,05,
totalizando 186,55 motoristas;

Considerando o total de 130 veículos, 30% desse total, opera 18 hrs
por dia, corresponde  a 39 veículos; Considerando que de acordo com
o  Acordo coletivo a jornada de trabalho é de 8 horas (7 horas
trabalhadas mais 1 hora descanso) e de acordo com a planilha de
referência  da  ANTP,  a  relação  motorista  por  carro  é  de  2,85,
totalizando 111,15 motoristas;

Totalizando 297,7 motoristas, arredondando-se 298 motoristas;

COBRADORES

Considerando o total de 130 veículos, de acordo com a planilha
cerca de 11 carros da frota será miniônibus, não havendo espaço
para  cobrador,  pois  funcionarão  completamente  com  o  uso  do
smartcard;

Considerando o total de 119 veículos, 70% desse total, opera 14 hrs
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por dia, corresponde  a 83 veículos; Considerando que de acordo
com o  Acordo coletivo a jornada de trabalho é de 8 horas (7
horas  trabalhadas  mais  1  hora  descanso)  e  de  acordo  com  a
planilha de referência da ANTP, a relação motorista por carro é
de 2,05, totalizando 170  cobradores;

Considerando o total de 119 veículos, 30% desse total, opera 18
hrs por dia, corresponde  a 36 veículos; Considerando que de
acordo com o Acordo coletivo a jornada de trabalho é de 8 horas
(7 horas trabalhadas mais 1 hora descanso) e de acordo com a
planilha de referência da ANTP, a relação motorista por carro é
de 2,85, totalizando 102 cobradores;
Totalizando 272,75 motoristas, arredondando-se 273 cobradores;

Questionamento da Empresa – n) Qual a composição do item 3.7.17
(encargos sociais) a ser utilizado na planilha de custo “Aba
Insumos 2.1”?

Manifestação da SEMTRAN

Toda  despesa  de  pessoal  utilizada  como  base  de
elaboração da planilha de custo, incluindo salário, auxílios,
encargos  e  demais  itens  correlacionados,  foram  informações
retiradas  do  dissídio  coletivo  das  classes,  conforme  Acordo
Coletivo de Trabalho 2019/2020, registrado junto ao MTE, sob o
número RO000095/2019, em 13/06/2019.

Questionamento da Empresa – o) Em relação à taxa de retorno, a
planilha de custos “Aba Insumos 2.1” elegeu percentual abaixo do
recomendado  pela  planilha  ANTP  de  agosto  de  2017,  que
estabeleceu o mínimo de 5,02%. Qual critério utilizar?

Manifestação da SEMTRAN

   De  acordo  com  a  própria  planilha  da  ANTP,  levando  em
consideração o risco do projeto risco baixo (85%),no permite
valores referência mínimo de 3,13% do valor RPS, sendo o adotado
3,93%, acima do mínimo recomendado pela planilha, pois em alguns
aspectos  o  projeto  oferece  um  risco  alto,  o  que  obriga  a
majoração do valor de RPS. Como consta na planilha FLUXO DE
CAIXA,  concedendo a (s) empresa (s) o retorno financeiro e sem
onerar o sistema municipal. 

Questionamento da Empresa – p) Não existe inclusão no item 3.15
da  “Aba  Insumos  2.1”  do  percentual  de  desoneração  do  INSS,
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violando  o  determinado  pela  Lei  Federal  n°  12.715/12.  Tal
violação não fulmina  o procedimento de licitação de nulidade
por ilegalidade do ato? Caso seja negativo o entendimento,
qual critério adotar: O legal ou o determinado pelo Edital?

Manifestação  da  Comissão:  Primeiramente  importante
esclarecer, que  o Edital e seus Anexos foram devidamente
elaborados  e  analisados,  sempre  observando  os  princípios
norteadores  que  regem  o  certame  licitatório.  Destacando-se
ainda,  que  todo  o  processo  desde  sua  abertura,  até  a
publicação da fase externa do certame.

Portanto,  não  cabe  questionamento  se  os
parâmetros determinados no Edital, estão fora da legalidade. 

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  alguns  dos  itens/verbas  sujeitas  à
modificação em razão de situações específicas de cada Pessoa
Jurídica Licitantes (tributação e demais custos inerentes a
sua atividade/estrutura), é fato que, no caso de percentuais
acima  daqueles  estabelecidos  por  Lei  a  Licitante  estará
passível  de  ser  questionada  e  ter  de  prestar  os
esclarecimentos  adequados  e  necessários  para  afastar,  de
forma efetiva e inescusável, eventual jogo de planilhas ou
superfaturamento. 

Dessa  forma,  compete  exclusivamente  à  pretensa
licitante,  elaborar  sua  proposta  considerando  todos  os
limites máximos de valores estimados e percentuais que às
Leis  determinam,  atentando-se  ao  Regime  Tributário  de  sua
empresa, que poderá ser diligenciado a qualquer momento, que
a Comissão Permanente de Licitação entender necessário. 

III DA CONCLUSÃO

Considerando  manifestação  pontual  da  SEMTRAN  a
todos  os  questionamentos,  estando  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

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

Tel. CML  (69) 3901-3069
CEP: 76.804-022 – Porto Velho/RO

2 



    PREFEITURA  (FUDO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

link relativo ao Pregão em referência no Portal da Prefeitura
de Porto Velho (www.portovelho.ro.gov.br), salientando desde
já  que  fica  mantida  a  data  de  abertura  das  propostas,
conforme Edital de Licitação. 

Porto Velho, 27 de novembro de 2019.

IRANEIVA SILVA COSTA
Presidente CPL-GERAL/SML

ANDRÉ LOPES SHOCKNESS
Membro de CPL-GERAL/SML

CARLA LAURIANE DE ARAÚJO
Membro de CPL-GERAL/SML

VÂNIA RODRIGUES DE SOUZA
Equipe de Apoio CPL-GERAL/SML – Convocada
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