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

Proc. 02.00432/2018

Fls. _____________

Visto: ___________

Processo 02.00432/2018
Pregão Eletrônico nº 035/2019/SML SRP Nº 013/2019
Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL AQUISIÇÃO  DE  CASCALHO
LATERÍTICO PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
DE  PORTO  VELHO-RO,  conforme  especificações  técnicas,  unidades  e
quantidades  definidas  nos  Anexos  I  e  II  deste  Edital, as  quais
deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da
elaboração de suas propostas.

RESPOSTA A PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

I – RELATÓRIO 

A Superintendência Municipal de licitação publicou Edital
para  realização  de  licitação  na  modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,
registrado sob o nº 035/2019, a Empresa  MOTA & OLIVEIRA COMÉRCIO E
SERVIÇOS  LTDA  –  EPP  interpôs  recurso  administrativo,  ao  qual  foi
negado  provimento,  mantendo  a  decisão  da  Pregoeira.  Reiterando  o
inconformismo, a Requerente apresentou “pedido de reconsideração em
face da decisão que indeferiu o Recurso Administrativo” e que manteve
como vencedora do certame a Empresa M L R EDUARDO LTDA ME, CNPJ nº
05.764.204/0001-12. 

Argumenta  a  Requerente,  em  síntese  que  os  Atestados  de
Capacidade  Técnica  são  divergentes  ao  descrito  no  Edital  e  com
indícios  de  falsidade,  área  de  Exploração  sem  licença  adequada  e
ainda que o Balanço Patrimonial 2018 não tem perecer contábil.

Recebido,  respondo  ao  Pedido,  nos  termos  legais,  e
conforme os fundamentos a seguir. 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, essa Pregoeira, embora entenda já ter se
pronunciado  devidamente  sobre  a  matéria,  em  resposta  ao  recurso
interposto, reconhece o direito  de petição que é próprio dos atos
administrativos que primam pela publicidade e possibilidade da ampla
defesa e do contraditório. 
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Quanto às alegações, verifica-se que não traz, o pedido de
reconsideração, qualquer fato ou argumentação nova, que fundamente a
mudança de posicionamento desta Pregoeira. Vejamos: 

1 – Da Qualificação Técnica da Empresa M L R EDUARDO LTDA ME: 

Preliminarmente, ao participarem de licitações públicas,
os interessados devem comprovar que detêm idoneidade e capacidade
para  bem  executar  o  objeto  licitado  e,  assim,  atender  a  demanda
apresentada. E tal condição é aferida pelo ente licitante na fase de
habilitação, através do exame dos documentos exigidos a título de
habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação econômico-
financeira e regularidade fiscal, nos termos dos arts. 27 e seguintes
da Lei 8.666. 

Especificamente sobre a qualificação técnica operacional,
prevista no art. 30, II, da Lei de Licitações, destaca-se que esta
consiste na demonstração de aptidão, pela empresa proponente, para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades  e  prazos  com  o  objeto  da  licitação,  indicação  das
instalações,  do  aparelhamento  e  do  pessoal  técnico  adequado  e
disponíveis para a realização do objeto da licitação.

Como  já  bem  argumentado  no  julgamento  do  recurso,
analisemos o que diz a Lei 8.666/19, art. 30,§ 5º:

Art.  30º  A  documentação  relativa  à  qualificação
técnica limitar-se-á a: 

§5º É vedada a exigência de comprovação de atividade
ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou
ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não
previstas nesta Lei, que inibam a participação na
licitação. 

O objeto desse certame não se trata de um bem ou serviço
de alta complexidade técnica e nesta condição permitiria a exigência
de quantitativos mínimos relativamente ao objeto dos atestados.

Ressalto que esse certame trata-se de um Pregão Eletrônico
do tipo Menor Preço, sendo ainda um Sistema de Registro de Preço. 

A  finalidade  da  apresentação  de  tais  documentos  é
justamente comprovar a satisfatoriedade da execução de objeto similar
ao da licitação. Logo, os atestados apresentados devem se revestir de
alguns  requisitos  de  confiabilidade,  exprimindo  com  veracidade
informações relevantes que possam subsidiar a Administração a tomar
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uma  decisão  segura  quando  do  julgamento  da  habilitação  dos
licitantes.

Existindo incertezas em relação ao conteúdo do atestado,
em  especial  sobre  a  veracidade  dos  fatos  ali  declarados  e  sua
compatibilidade com os requisitos do edital, deve a Administração
agir com cautela, promovendo as diligências necessárias (com escopo
no  art.  43,  §  3º,  da  Lei  8.666)  a  fim  de  dirimir  as  dúvidas
existentes. Nesse sentido foi esse o posicionamento adotado por esta
Pregoeira, porquanto, a fim de verificar a legitimidade dos Atestados
apresentados,  efetuou  todas  as  diligências  possíveis  para
esclarecimento de quaisquer dúvidas. Para tanto, foram juntadas as
notas fiscais, Contrato Social e Declaração firmada pelo Engenheiro
Luiz Felipe Bastos Avila.

No que se refere a alegação quanto ao impendimento de que
empresas que possuam sócios em comum, com grau de parentesco ou que
pertençam ao mesmo grupo econômico não possam participar da mesma
licitação, tal afirmação não procede.

Isso porque não há, a princípio, impedimento legal para
que  empresas  nessas  condições  (com  sócios  em  comum,  com  grau  de
parentesco ou que pertençam ao mesmo grupo econômico) participarem do
mesmo processo licitatório ou de emitirem atestados de capacidade
técnica uma a outra, na medida em que as pessoas jurídicas, em nosso
ordenamento, possuem autonomia jurídica e não se confundem com as
pessoas físicas ou jurídicas que a integram e/ou a comandam, sendo
cada qual titular de direitos e obrigações de forma independente em
relação às demais. 

Nessa linha, as seguintes decisões do TCU: 

“[ACÓRDÃO]
Considerando tratar-se de representação, com pedido
de medida cautelar, formulada por Evermobile Ltda.,
com  fundamento  no  art.  113,  §  1º,  da  Lei  nº
8.666/1993,  acerca  de  supostas  irregularidades  na
condução  do  pregão  Eletrônico  nº  158/7855-2009,
promovido  pela  Caixa  Econômica  Federal,  para
contratação  de  empresa  especializada  para
fornecimento de solução integrada de processamento
de  cartões  de  crédito
(...)
Considerando  que a  unidade técnica,  em instruções
uniformes  (fls.  140/143),  refutou  todas  as
irregularidades  denunciadas  pela  representante.
(...)
Considerando que, em relação à alegação de que o
atestado de capacidade técnica não poderia ter sido
emitido por empresa do mesmo grupo econômico, tendo
sido  observado  que  não  havia  vedação  na  Lei  de
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Licitações nem no edital do pregão e que controlada
e controladora conservam personalidade e patrimônio
distintos.(grifo nosso)
(...)
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso
II e 43, inciso I, da Lei nº 8.433, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 17, inciso IV; 143, inciso
III; 237, inciso VII, do Regimento Interno / TCU,
nos  termos  dos  pareceres  exarados  nos  autos,  em
conhecer da presente representação, para, no mérito,
considerá-la improcedente (...)”(grifou-se)1

Contudo, não se pode olvidar que a autonomia das pessoas
jurídicas não pode servir como instrumento de fraude ou burla à lei.
Nessa lógica, consideremos mais um dos posicionamentos do TCU: 

“[RELATÓRIO]
31.  Sobre  os  motivos  pelos  quais  considerou
insuficiente  o  atestado  de  capacidade  técnica
apresentado pela empresa Connectcom Teleinformática
Comércio e Serviços Ltda.,  a afirmação da Alive de
inviabilidade do atestado de capacidade técnica por
ter  sido  emitido  por  empresa  do  mesmo  grupo
econômico  não prospera.  Em primeiro  lugar, porque
não há vedação na Lei n° 8.666/93 e nem no edital da
licitação. Em segundo lugar, porque o art. 266 da
Lei  6.404/76  estabelece  que  as  sociedades
(controladora  e  controlada)  conservam  a
personalidade e patrimônios distintos, além de ser
um  princípio  da  contabilidade:  o  princípio  da
entidade. Assim, não se misturam transações de uma
empresa com as de outra. Mesmo que ambas sejam do
mesmo grupo econômico, respeita-se a individualidade
de cada uma.”2(grifou-se) 

Como  podemos  observar,  a  finalidade  de  um  Atestado  de
Capacidade  Técnica  é  aferir  se  a  empresa  realmente  executou  ou
forneceu objeto semelhante ao que está sendo licitado. 

In  casu,  frise-se  que  a  despeito  do  erro  material
relativamente a data do Atestado, tal equívoco foi devidamente sanado
pelo Engenheiro Luiz Felipe Bastos Avila, o qual segundo declaração
exarada em 28 de maio de 2019, esclareceu que o erro constatado foi

1https://contas.tcu.gov.br/sisdoc/ObterDocumentoSisdoccodVersao=editavel&cod
ArqCatalogado=1118538
2https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-
SESSAO    ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=406851
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apenas de digitação, uma vez que o cerne do quanto consignado no
Documento corresponde à verdade. 

Logo,  não  mais  subsiste  quaisquer  razões  para  não
conferir credibilidade ao documento contestado pelo recorrente.

2 – Do questionamento acerca das Licenças:

Nesse aspecto, reitera-se que foi explicado em resposta ao
recurso e o que diz o Edital, ou seja, o Termo de Referência alusivo
a esse certame. Desta forma, vejamos: 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.9.  A  Contratada  deverá  apresentar  Alvará  de
Extração  dos  Minerais,  expedido  pelo  Departamento
Nacional de Pesquisa Mineral – DNPM.

7.14.  A  contratada  deverá  apresentar  Licença  de
Operação – LAO, definida da jazida a ser explorada e
válida por toda vigência do contrato.

Preliminarmente,  destaca-se  que  tanto  o  Alvará  de
Extração(o que no presente caso equivale a Guia de Utilização) e a
Licença  de  Operação  não  são  documentos  exigidos  na  fase  de
habilitação do certame, mais sim por ocasião da contratação, que por
se tratar de Registro de Preços poderá ou não ocorrer.

A autorização de pesquisa é um regime de aproveitamento
mineral  em  que  são  executados  trabalhos  técnicos  na  jazida  para
avaliar a sua exequibilidade econômica.

O primeiro passo a ser tomado para se requerer documento,
é  protocolar  no  DNPM  o  Requerimento  de  Autorização  de  Pesquisa.
Ocorre que, autorizado a realizar a pesquisa, o requerente inicia os
trabalhos, enquanto não é concedida de forma definitiva a Portaria de
Lavra, é expedida a Guia de Utilização foi instituída justamente para
viabilizar o empreendimento e simplificar o processo administrativo
minerário,  ou  seja,  é  um  importante  documento  para  empresas  que
pretendem iniciar suas atividades de forma imediata, pois permite em
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caráter  excepcional,  a  extração  de  substâncias  minerais  em  área
titulada antes mesmo da outorga da Portaria de Lavra.

A  Resolução  DNPM  155/16  em  seu  artigo  102,  define  e
determina quais são os casos considerados excepcionais para que se
possa obter a Guia de Utilização. Vejamos: 

Art.  102.  Denomina-se  Guia  de  Utilização  -  GU  o
documento  que  admitir,  em  caráter  excepcional,  a
extração de substâncias minerais em área titulada,
antes da outorga da concessão de lavra, fundamentado
em critérios técnicos, ambientais e mercadológicos,
mediante prévia autorização do DNPM, em conformidade
com o modelo-padrão e tabela constantes nos Anexos
III e IV, respectivamente. 

Portanto,  nada  obstante  o  instrumento  convocatório
tratar de Alvará de Extração, verifica-se que o documento hábil para
autorizar alguma empresa a extração mineral, enquanto não obtido o
Alvará definitivo, seja a Guia de Utilização, o que foi devidamente
apresentada pela empresa declarada Vencedora.

No que se refere a guia de Utilização do DNPM, Licença
Ambiental de Operação – LAO exigida no TR, seus prazos de validade e
emissão de licenças são definidos pelos seus respectivos órgãos os
quais estabelecem regras, condições, restrições e medidas de controle
ambiental a serem seguidas pelas Empresas que a ela se submetem os
quais  encontram-se  válidos  conforme  documentação  apresentada  pelo
DNPM referente à Recorrida.

Logo,  mantêm-se  todos  os  efeitos  deles  decorrentes,
razão pela qual do mesmo modo, será mantida a decisão recorrida.

3 – Do ao Balanço Patrimonial de 2018 sem parecer contábil:

A licitação é um conjunto de atos administrativos ritos
legais que envolvem o poder público para compras ou contratação de
serviços pelo governo federal, estadual ou municipal, e também na
administração indireta, tal como autarquias e fundações. 
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Trata-se  de  um  compilado  de  regras  de  como  será  o
processo de seleção da licitação. Um deles é o Edital, que é a forma
mais comum de ser usada. 

Em resposta ao recurso essa Pregoeira foi bem clara e
precisa ao afirmar que nos autos desse Pregão encontra-se o parecer
contábil3.

A  licitação  deve  ser  também  pública  e  acessível  a
todos. Esse é o princípio da Publicidade que favorece a participação
e também  o  ingresso  mais  democrático  neste  mercado.  Permite  a
concorrência de todos, de forma igualitária. 

Tudo  isso  posto,  entendo  não  haver  erro  nas
fundamentações que levaram a decisão tomada e reiterada em sede de
recurso. 

III – DECISÃO 

Pelos  esclarecimentos  prestados,  decide  a  Pregoeira
NEGAR PROVIMENTO ao pedido de reconsideração apresentado pela Empresa
MOTA & OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, mantendo inalterada a
decisão. 

Porto Velho, 29 de maio de 2019.

Vânia Rodrigues de Souza

Pregoeira da SML

PATRÍCIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações

3Nesta senda, foi emitido o Parecer Contábil nº 050/2019, constante às fls. 407/407-v
dos autos em razão dos documentos contábeis apresentados pela empresa Recorrida,
sendo improcedente a presente alegação.
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