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

Processo nº 09.00117-00/2019
Emergencial – Transporte Escolar Fluvial

 

Trata  o  presente  de  resposta  à  Impugnação

apresentada pela empresa Flecha Transporte e Turismo Eireli –

EPP,  em  desfavor  ao  Termo  de  Referência  destinado  à

contratação  Direta  por  Dispensa  de  Licitação  cujo  objeto

destina-se à contratação de empresa destinada à prestação dos

serviços de transporte escolar fluvial. 

Conforme  as  razões  apresentadas,  o  Termo  de

Referência/Projeto  Básico  contém  as  seguintes  lacunas  e

irregularidades:

I – Ausência de itens essenciais e obrigatórios

na Planilha de Custos elaborada pelo Município, a exemplo do

equívoco relativo aos valores da depreciação de máquinas e

equipamentos,  bem  como  sua  manutenção;  desconsideração  dos

custos  com  a  logística  de  abastecimento  das  embarcações

(Balsa); ausência de previsão de custos referentes ao colete

salva-vidas; equipamento reserva (voadeira); capa de chuva;

tanques/corotes  de  abastecimento;  mecânicos  e  ferramentas;

discrepância quanto à integração do valor da periculosidade

para o cálculo das demais verbas trabalhistas, tais como as

férias; quanto aos benefícios mensais obrigatórios tais como

o valor do auxílio transporte; e, ausência de BDI.
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II  – Irregularidade  na  aceitação  da  Soma  de

Atestados para aferição da capacidade técnica, pelo fato de

considerar  irrisório  o  quantitativo  de  20%  exigido  pela

Administração.

III  –  Falta  de  definição  quanto  ao  modo  de

aferição da qualificação econômico-financeira;

IV – Divergências do Termo de Referência/Projeto

Básico quanto à forma de pagamento e definição dos Prazos

para apresentação das Planilhas de Atendimento por parte da

SEMED e emissão de Nota Fiscal

V – Divergência quanto ao prazo de realização das

vistorias e das lacunas quanto ao momento de apresentação de

outros documentos exigidos (itens 14.1, 30.2, 13.2, 13.9 e

13.10)
VI  –  Equívoco  quanto  à  possibilidade  de

substituição dos certificados de registro de fornecedores e

SICAF pelos documentos delineados nos itens 14.1 (alíneas “a”

a “c”) e 13.2 (alíneas “a” a “g”)

VII  –  Da  impossibilidade  de  se  conceder

benefícios à Micro e Pequenas Empresas na contratação Direta

por dispensa de licitação, conforme estipulado nos subitens

32.1 e 32.9.

VIII – Da necessidade de esclarecimento quanto ao

critério de julgamento das propostas.

IX  –  Da  irregular  exigência  de  relação  de

funcionários  e  certidão  de  antecedentes  criminais  como

requisitos  de  habilitação  jurídica,  bem  como  ausência  de

definição  do  momento  para  apresentação  da  documentação

exposta no item 32 do TR/PB;
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X  –  Da  necessidade  de  esclarecimento  quanto  à

embarcação reserva;

XI  –  Da  dubiedade  quanto  a  possibilidade  de

subcontratação parcial ou total do objeto;

XII – Do suposto comprometimento da economia de

escala pela divisão dos serviços em 14 Lotes;

XIII – Da suposta ilegalidade quanto à exigência

da realização de seguro obrigatório constante na alínea “d”

do subitem 19.1 do TR/PB;

XIV – Da suposta ilegalidade quanto a alteração

das especificações do objeto para a contratação emergencial,

o que em tese estaria restringindo a competitividade.

Da Análise:

Preliminarmente,  ressalta-se  que  o  presente

processo destina-se à contratação emergencial do  transporte

escolar  fluvial  do  Município  de  Porto  Velho,  o  que  torna

inquestionável a adoção de medidas e decisões urgentes por

parte  da  Administração,  sob  pena  de  comprometimento

irreparável das atividades escolares.

Por  tais  razões,  registro  que  a  presente

impugnação foi apresentada no último dia convencionado pela

Administração  Pública  para  apresentação  de  propostas  de

preços pelas empresas interessadas, fato este que, a despeito

da  procedência  parcial  de  alguns  dos  pontos  elencados  na

presente  impugnação,  revela  o  caráter  procrastinatório  da

intenção ora apresentada.
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Quanto ao mérito propriamente dito, consigna-se

que, tão logo apresentadas as razões, a matéria foi submetida

imediatamente  à  Secretaria  Municipal  de  Educação  –  SEMED,

responsável  pela  elaboração  e  definição  dos  termos  e

exigências descritos no Termo de Referência/Projeto Básico,

conforme devidamente especificado no Anexo VI do Decreto nº

15.403/2018.

Do mesmo modo, dada a manifestação anterior da

Controladoria-Geral  do  Município  quanto  à  Planilha  de

Composição de Custos, a impugnação foi submetida àquele órgão

para análise e manifestação naquilo que lhe fosse pertinente.

Assim  sendo,  ressalvadas  as  questões  de  ordem

operacional, relativamente aos procedimentos de competência

desta  SML,  a  presente  decisão  fundamenta-se  exclusivamente

nas respostas apresentadas pela SEMED e CGM.

Do Mérito

I – Ausência de itens essenciais e obrigatórios

na Planilha de Custos elaborada pelo Município

Conforme delineado no corpo da presente resposta,

devido  à  manifestação  técnica  exarada  nos  autos,  este

apontamento foi submetido à apreciação da Controladoria-Geral

do Município, a qual, em análise, manifestou-se parcialmente

procedente, nos seguintes aspectos, ipsi litteris: 

“Em resposta ao Ofício nº 208/2019

em referência, manifesto-me conforme segue:

I - DA AUSÊNCIA NA PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA

PELO MUNICÍPIO DE ITENS ESSENCIAIS E OBRIGATÓRIOS

PARA  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS  –  MESMOS  EQUÍVOCOS
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COMETIDOS  PELA  ADMINISTRAÇÃO  ANTERIOR  QUE

CULMINOU NA OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL.

Em  breve  síntese,  depois  de

verificar o arcabouço de tópicos impugnados pela

empresa  Flecha,  constato  que  a  mesma,  faz

inicialmente  uma  vinculação  do  presente

procedimento  com  aquele  em  que  figura  no  polo

passivo  de  uma  ação  proposta  pelo  Ministério

Público  Federal,  esse  fato  demonstra  o  claro

interesse da impugnante em receber resposta que

serão futuramente carreadas como elemento probante

nos autos dos processos judiciais.

A  impugnante  tenta  de  todas  as

formas impor os custos da logística e estrutura de

abastecimento a esta Municipalidade, o que ofende

in  contesti  a  lógica  proposta  pela  Lei  de

Licitações no quesito liberdade de concorrência em

face do princípio da eficiência.

Esta  Controladoria  já  teve

oportunidade de em outros processos, reuniões e no

processo judicial, por meio do representante deste

Município,  afirmar  que  a  impugnante  não  tem

conhecimento do que seja a diferença de custos e

despesas.

Acaso tivesse o mínimo de arcabouço

técnico entenderia que a despesa é um gasto para

obter receita, o que pressupõe gasto com toda e

quaisquer atividade desenvolvida pela empresa.

Em  outro  ponto  o  custo  já  tem

relação  direta  com  o  produto,  veja  que  toda  a

estrutura administrativa é operacionalizada para

obter um produto, ocorre que os gastos que são

diretamente  apropriados  nos  produtos  são

denominados de custos, assim, numa simples análise

permite compreender que a balsa é utilizada pela

administração  não  apenas  para  a  produção  do

produto  transporte  escolar,  mas  sim,  para  a

produção de todos os produtos que estão no rol de

atividades  e  econômicas  da  impugnante,  o  que

revela  que  a  balsa  faz  parte  da  estrutura

administrativa da impugnante, logo não faz parte

do produto transporte escolar.
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Dessa  forma,  a  balsa  ou  qualquer

meio  de  logística  de  abastecimento  deve  fazer

parte  dos  chamados  despesas  indiretas,  que

representam  parcela  dos  gastos  ativados  nos

produtos  por  meio  de  justificada  metodologia

indicativa percentual que será agregado ao produto

transporte escolar fluvial.

Ainda  posso  esclarecer  que  esta

Municipalidade não pode estabelecer qual logística

ou  estrutura  de  abastecimento  as  futuras

contratadas  deverão  operar,  pois  a  livre

concorrência  impõe  uma  diversidade  de  forma  de

estrutura de abastecimento. Logo os gastos com a

logística de abastecimento é meio de competição e

não pode ser integralmente incorporado ao produto,

uma vez que está ativado e disponibilizado para

todas as atividades contidas no contrato social da

impugnante,  devendo  os  gastos  com  a  logística

ingressa  no  percentual  de  custos  indiretos

contidos  na  composição  da  planilha  de  custos

ofertada para parâmetro de preço mais vantajoso.

Dos insumos diversos – depreciação

Não merece acolhida a indignação da

impugnante.

Conforme  se  extrai  da  INSTRUÇÃO

NORMATIVA RFB Nº 1700, DE 14 DE MARÇO DE 2017 a

depreciação  de  embarcações  para  transporte  de

pessoas  ou mercadorias é de  20(vinte) anos, ou

seja, 5% (cinco por cento) ao ano, logo a planilha

está correta no elemento de depreciação.

8901 TRANSATLÂNTICOS, BARCOS DE CRUZEIRO, "FERRY-BOATS", CAR-
GUEIROS, CHATAS E EMBARCAÇÕES SEMELHANTES, PARA O TRANS-
PORTE DE PESSOAS OU DE MERCADORIAS

20 5%

Quanto ao item de questionamento de

insumos diversos, esclareço que estão no elemento

“itens de segurança”.

No  item  de  insumos  diversos,

importante que se esclareça onde estão

sendo  calculados  os  custos  com  os
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itens abaixo: a) Colete salva-vidas;

b) Equipamento reserva (voadeira); c)

Capa de chuva; d) Tanques/Corotes de

abastecimento;  e)  Mecânicos;  f)

Ferramental.

Importante  lembrar  por  economia

processual e adesão ao princípio da eficiência, os

itens,  neste  caso  de  contratação  precária,  por

meio  de  contração  emergencial,  os  mesmos  foram

aglutinados um único tópico, de forma a facilitar

a melhor concorrência.

Quanto  ao  item  mão-de-obra,  penso

que este item é elemento de competição entre as

concorrentes. Não cabendo à administração impor o

modelo  de  remuneração,  mormente  indicar  a

referência a melhor proposta, dessa forma, pode as

empresas  ofertarem  valores  maiores,  desde  que

devidamente justificadas no final da seleção com

justa motivação e exposição das razões dos valores

ofertados, de forma a não obscurecer a decisão de

selecionar a proposta mais vantajosa.

Ademais,  registro  que  em  duas

diligências, junto ao sindicato das empresas de

transporte fluvial do Estado de Rondônia e junto

ao sindicato dos empregados de transporte fluvial,

não conseguimos êxito em obter a ata da convenção

trabalhista.

Quanto  ao  item  encargos

trabalhistas a irresignação da impugnante merece

prosperar, para constar da planilha de custo que o

item  insalubridade  ou  periculosidade  seja

computado  para  fins  de  férias  e  13º  salário.

Inobstante  a  necessidade  alteração  da  planilha,

anoto que a impacto da alteração no total do preço

representa percentual irrisório, fato que me faz

trazer  a  anotação  do  TCU  em  caso  de  item

irrelevante na composição da planilha de custo,

conforme Acórdão Nº 2637/2015 – TCU – Plenário:

Afirmo  que  a  falha  pode  ser

considerada  um  erro  formal  porque  a

sua  ocorrência  não  teria  trazido

nenhuma consequência prática sobre o

andamento  da  licitação.  Primeiro,
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porque não se pode falar em qualquer

benefício para a licitante, pois o que

interessa tanto para ela quanto para a

Administração  é  o  preço  global

contratado.  Nesse  sentido,  bastaria

observar que a licitante poderia ter

preenchido corretamente o campo férias

e de forma correspondente ter ajustado

o lucro proposto de forma a se obter o

mesmo  valor  global  da  proposta.

Segundo, porque o caráter instrumental

da  planilha  de  custos  não  foi

prejudicado, pois a Administração pôde

dela se utilizar para avaliar o preço

proposto  sob  os  vários  aspectos

legais.

Quanto ao item benefícios mensais a

irresignação da impugnante não pode ser aceita.

Trata-se  de  benefícios  aos  colaboradores  das

licitantes,  modo  de  contratação  que  a

administração não pode interferir. A existência do

item  de  benefício  é  meramente  informativa  e

esclarecedora  dos  custos,  visa  apenas  fazer  as

licitantes  a  dar  transparência  nos  benefícios

devidos  ao  colaborador  em  razão  do  pacto

trabalhista,  vez  que  o  pacto  pode  levar  o

Município  à  solidariedade  nos  passivos

contratuais.  Logo  o  item  pode  ser  considerado

elemento  de  competição,  podendo  a  licitante

inclusive deixar de lançar na planilha.

Quanto ao item  BDI a irresignação

da impugnante não pode ser aceita.

A  metodologia  adotada  pelo

Município  não  foi  definição  de  BDI  e  sim

composição simples de custos indiretos tributos e

lucro.  Outra  metodologia  de  aferição  do  melhor

preço para indicar a proposta mais vantajosa pode

representar  mudanças  expressivas  que  impacta  na

análise  simples  da  concorrência  entre  as

pretendentes ao contrato.

Como  se  observa  pelas  anotações

acima, a mudança desejada pela impugnante não tem

impacto  na  seleção  que  busca  a  proposta  mais

vantajosa para a administração pública.
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Ressalve-se ainda que a contratação

em disputa está em sede de urgência, além do fato

de que a planilha indicada para a seleção é a

mesma  que  ainda  está  sob  o  crivo  do  controle

externo do poder judiciário estadual e federal.

Inobstante  os  apontamentos  da

impugnantes, observo que o valor a ser ofertado

decorre  da  composição  de  diversos  itens  da

planilha  de  custo,  e  que  para  estes  itens,  a

pretendente ao contrato pode fazer sua proposta,

ainda que seja maior que os valores indicados como

referência, desde que venha acompanhada, da devida

e justa motivação e justificativa, se solicitado

esclarecimentos necessários.

Quanto aos demais itens impugnados,

anoto  que  são  afetos  à  decisão  do  gestor  e

esclarecimentos por parte da SML, fato que não me

autoriza emitir manifestação, sob pena de invadir

ceara privativa.

É  a  manifestação  que  oferto  para

apreciação da SEMED e Superintendência Municipal

de Licitação.

Auditor JEOVAL BATISTA DA SILVA

Controlador Geral Adjunto”.

Diante desse contexto, em comunhão com o quanto

externado pela Controladoria-Geral do Município, no que se

reporta às questões relativas à composição da Planilha de

Custos,  julgando  parcialmente  procedente  o  pedido,  entendo

que deva ser alterada a composição dos custos somente para os

seguintes fins:

“constar  da  planilha  de  custo  que  o  item

insalubridade  ou  periculosidade  seja  computado

para fins de férias e 13º salário”.
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Todavia,  como  propriamente  afirmou  a

Controladoria-Geral  do  Município,  tendo  em  vista  que  a

alteração  não  ocasionará  impactos  significativos  no  custo

global, tal alteração não prescinde da concessão de maiores

prazos para a entrega das propostas de preços.

Como medida de cautela, a presente decisão será

comunicada  ainda  nesta  data  não  só  à  impugnante,  como  às

demais empresas que já apresentaram propostas de preços.

 II  – Irregularidade  na  aceitação  da  Soma  de

Atestados para aferição da capacidade técnica, pelo fato de

considerar  irrisório  o  quantitativo  de  20%  exigido  pela

Administração.

Item  julgado  improcedente  pela  Secretaria

Municipal  de  Educação  conforme  Ofício

1182/DITE/DSLE/GAB/SEMED,  tendo  em  vista  a  necessidade

imperiosa de conferir amplitude à concorrência, bem como dada

a urgência da prestação do serviço.
 

III  –  Falta  de  definição  quanto  ao  modo  de

aferição da qualificação econômico-financeira;

Item julgado procedente e devidamente retificado

no TR/PB, nos seguintes termos:

“6.4.4.  Somente  serão  habilitados

os  licitantes  que  extraírem  e  apresentarem  o

cálculo  do  índice  de  Liquidez  Geral  (LG),

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com

resultado igual ou superior a (=>1), calculados de

acordo com a aplicação das fórmulas mencionadas no

item 6.4.3.
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6.4.5.  A  Empresa  licitante  que

apresentar resultado menor a 1 (<1), em qualquer

dos  índices  constantes  do  subitem  6.4.4.  deste

Termo  de  Referência,  deverá  comprovar  capital

social registrado ou patrimônio líquido mínimo de

5% (cinco por cento) do montante da contratação,

de acordo com os parágrafos 2º e 3º, do artigo 31

da Lei 8.666/93.”

IV – Divergências do Termo de Referência/Projeto

Básico quanto à forma de pagamento e definição dos Prazos

para apresentação das Planilhas de Atendimento por parte da

SEMED e emissão de Nota Fiscal

Item julgado procedente e devidamente retificado

no TR/PB, nos seguintes termos:

“Item  22.2.  O  pagamento  será

efetuado mensalmente até o 15º (décimo quinto) dia

útil,  após  apresentação  da  nota  fiscal  da

prestação  do  serviço  devidamente  atestada  pelo

setor competente da SEMED, com as retenções dos

tributos devidos.

Item  31.4.  O  pagamento  será

realizado  de  acordo  com  as  normas  de  execução

financeira, orçamentária e contábil do Município

de Porto Velho mediante a apresentação de Nota

Fiscal, com liquidação em até 15 (quinze) dias

úteis da sua apresentação e devidamente atestada

pela Comissão de Fiscalização e Equipe Gestora do

Contrato.

Item 23.4. A Contratante estipula a

entrega  da  planilha  de  liquidação  até  o  10º

(décimo) dia útil após a entrega das planilhas

devidamente atestadas pelos Gestores e Pilotos”. 
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V – Divergência quanto ao prazo de realização das

vistorias e das lacunas quanto ao momento de apresentação de

outros documentos exigidos (itens 13.2, 13.9, 13.10, 14.1, e

30.2)

Quanto  à  divergência  existente  entre  a  redação

dos itens 14.1 e 30.2, a SEMED retificou o TR/PB esclarecendo

o seguinte:

“Considerando  os  motivos  expostos

pela manifestante quanto aos prazos dos itens 14.1

e 30.2, consolidamos que o prazo de apresentação

das  embarcações  será  de  até  15  (quinze)  dias,

contados da solicitação da SEMED, como condição

para assinatura do contrato”.

Para tanto, os itens 14.1 e 30.2 passarão a ter a

seguinte redação:

“14.1 Para efeito de contratação a

contratada deverá apresentar as embarcações para

vistoria; averiguação das condições de uso e da

aptidão  para  realização  dos  serviços,  em  local

apropriado  dentro  da  cidade  de  Porto  Velho

indicado  pela  contratante,  no  prazo  de  até  15

(quinze)  dias  úteis,  contados  da  data  da

requisição pela Secretaria Municipal de Educação,

a fim de serem submetidas à inspeção pela Comissão

de Fiscalização do Transporte Escolar da Divisão

de Transporte Escolar/SEMED, com a participação de

militares designados pela Capitania dos Portos da

Delegacia  Fluvial  de  Porto  Velho/Marinha  do

Brasil.

30.2 Para efeito de contratação, a

Contratada deverá apresentar as embarcações para

vistoria e averiguação das condições de uso e da

aptidão para realização dos serviços, em cada lote
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conforme Anexo I – descrição dos Lotes, no prazo

de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da

requisição pela Secretaria Municipal de Educação,

a fim de serem submetidas à inspeção pela Comissão

de Fiscalização do Transporte Escolar da Divisão

de Transporte Escolar/SEMED, com a participação de

militares designados pela Capitania dos Portos da

Delegacia  Fluvial  de  Porto  Velho/Marinha  do

Brasil,  a  fim  de  cumprir  com  as  seguintes

exigências:”.

Quanto  as  exigências  contidas  nos  itens  13.2,

13.9  e 13.10, aplicar-se-á o prazo estabelecido nos itens

14.1 e 30.2 do TR/PB.

Em  decorrência  das  alterações  mencionadas  nos

itens 14.1 e 30.2, o item 30.3, passa a viger com a seguinte

redação:

“30.3  A  assinatura  do  contrato

oriundo  deste  procedimento  ficará  vinculada  ao

Laudo  de  Vistoria  Técnica  a  ser  emitido  pela

Secretaria Municipal de Educação.”

 

VI  –  Equívoco  quanto  à  possibilidade  de

substituição dos certificados de registro de fornecedores e

SICAF pelos documentos delineados nos itens 14.1 (alíneas “a”

a “c”) e 13.2 (alíneas “a” a “g”)

Item julgado procedente para o fim de retificar a

redação dos itens 32.2 e 32.3, os quais passam a viger nos

seguintes termos:

“32.2  A  documentação  exigida  para

atender ao disposto nos subitens 6.1, “a” a “c” e
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6.2, “b” a “f”, deste Termo de Referência, poderá

ser substituída pelo Certificado de Registro no

Cadastro  de  Fornecedores  do  Município  de  Porto

Velho-RO,  emitido  pela  Divisão  de  Cadastro  de

Fornecedores/SML.

32.3  De  igual  forma,  poderá  ser

substituída  pelo  Registro  Cadastral  no  SICAF  a

documentação exigida para atender ao disposto nos

subitens 6.1, “a” a “c” e 6.2 “b” a “f”, do Termo

de Referência, enquanto durar o termo de adesão

correspondente.”

VII  –  Da  impossibilidade  de  se  conceder

benefícios à Micro e Pequenas Empresas na contratação Direta

por dispensa de licitação, conforme estipulado nos subitens

32.1 e 32.9.

Item julgado procedente para o fim de excluir os

benefícios conferidos à Micro e Pequenas Empresas, passando a

redação  dos  subitens  que  tratam  do  assunto  à  seguinte

redação: 

“32.1  Serão  inabilitadas  pela

contratante, as empresas ou consórcios de empresas

que  não  apresentarem  quaisquer  dos  documentos

listados no Item 6, que trata da habilitação, ou

que apresentarem documentos com data de validade

vencida ou com rasuras ou entrelinhas que ponham

em dúvida a veracidade dos dados.”

Ademais, informamos que a SEMED suprimiu o item

32.9 do Termo de Referência.
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VIII – Da necessidade de esclarecimento quanto ao

critério de julgamento das propostas.

Item julgado parcialmente procedente, para o fim

de esclarecer que o critério de julgamento das propostas será

a O MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, razão pela qual a redação do

item 26.1 passa a viger nos seguintes termos:

“26.1  A  Proposta  deverá  ser

elaborada em conformidade ao constante nos Anexo

II  (correspondente  ao  conjunto  de  rotas  que

compõem cada lote) e III (MENOR PROPOSTA DE PREÇO

GLOBAL  POR LOTE) deste  Termo  de Referência,  os

quais se referem aos custos mensais inerentes à

mão de obra do piloto (a), bem como os insumos e

materiais,  equipamentos,  depreciação  das

embarcações e sua manutenção/reparos/recuperação.

Este insumo de manutenção/reparos/recuperação tem

por  objetivo custear  os  valores para  manter as

embarcações nas condições contratadas, haja vista

que cada lote possui diferentes especificações e

realidades. Peculiaridades estas que podem gerar

(em  quantidades  diferentes)  danos,  desgastes,

prejuízos e mal funcionamento das embarcações no

decorrer do contrato.”

IX  –  Da  irregular  exigência  de  relação  de

funcionários  e  certidão  de  antecedentes  criminais  como

requisitos  de  habilitação  jurídica,  bem  como  ausência  de

definição  do  momento  para  apresentação  da  documentação

exposta no item 32 do TR/PB;

Quanto ao subitem 32.9, com relação à  exigência

de  “Vistoria  seja  realizada  por  empresa  credenciada  para
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comprovar essa autorização, a SEMED relatou que trata-se de

erro material, cuja redação foi suprimida do subitem 32.9.

Oportunamente, a SEMED também informou que houve

erro  material na numeração das alíneas constantes do item

32.9, o que foi devidamente corrigida.

No que versa às alíneas “e” e “f” do item 32.9,

por se tratar de declaração, tais exigências foram inseridas

no item 6, que versam sobre a habilitação, por meio de letras

(alíneas) sequenciais, as quais passam a viger com a seguinte

redação:

“6. DA HABILITAÇÃO

a)  A  documentação  de  habilitação  da

contratada poderá ser substituída pelo

Sistema  de  Cadastramento  de

Fornecedores (SICAF) e/ou pelo Sistema

de  Cadastro  de  Fornecedores  do

Município de Porto Velho (SISCAF), nos

documentos por ele abrangidos;

b)  Inscrição  no  Sistema  de  Cadastro

Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,

para  conferência  “online”  pela

Superintendência  Municipal  de

Licitação,  bem  como  a  mesma  poderá

providenciar a emissão do certificado

e anexar nos autos;

c) Também poderão ser consultados os

sites oficiais emissores de certidões,

especialmente  quando  a  contratada

estiver  com  alguma  documentação

vencida junto ao SICAF;

d)  Na  hipótese  de  alguns  dos

documentos  abrangidos  pelo  SICAF  ou

SISCAF encontra-se desatualizado, fica
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assegurado a contratada, o direito de

encaminhar  a  documentação  atualizada

no prazo inicialmente determinado no

ato de sua convocação;

e)  A  contratada  deverá  encaminhar

junto  à  documentação  de  habilitação

Declaração  de superveniência de fato

impeditivo de habilitação;

f)  A  contratada  deverá  encaminhar

junto à documentação de habilitação a

Declaração  quanto  ao  cumprimento  às

normas  relativas  ao  trabalho  de

menores;

g)  A  contratada  deverá  encaminhar

junto  à  documentação  de  habilitação

Declaração  de  que  as  embarcações

atendem  as  exigências  das  Normas  de

Autoridade – NORMAM e seus anexos, que

serão fielmente cumpridos sob as penas

da lei;

h)  A  contratada  deverá  encaminhar

junto  à  documentação  de  habilitação

Declaração de  disponibilidade  das

embarcações  por  Lote  e  segundo  as

características  do  (Anexo  I  deste

Termo de Referência).

i) Em caso de MEI será exigido, para

fins  de  habilitação  em  processo  de

contratação  pública  os  documentos

previstos entre os artigos 28 a 31 da

Lei  de  Licitação  no  que  couber,  ou

seja,  os  documentos  que  são

normalmente  exigidos  das  pessoas

físicas que participam de licitação.”
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As  demais  alíneas,  “g”,  “j”  e  “k”,  foram

transferidas para o subitem 19.1, como exigências a serem

cumpridas para efeito da assinatura de contrato, passando a

viger com a seguinte redação:

“19.1. (…)

a)  Carteira  de  Inscrição  e  Registro

(C.I.R)  com  a  Etiqueta  de  Dados

Pessoais  atualizada  para  cada

tripulante  (condutor  da  embarcação

escolar),  na  categoria  mínima  de

Marinheiro  Auxiliar  Fluvial  de

Máquinas  e/ou  convés,  em  número

compatível às rotas do lote em que for

declarado  vencedor,  assim  como,  a

apresentação  da  documentação  dos

condutores  reservas  na  proporção

mínima de 01 (um) para cada 10 (dez)

condutores;

b) Termo de Responsabilidade (NORMAM-

02-DPC, ANEXO 8-D);

c) Cópias dos Registros de Embarcações

com  os  respectivos  números  de

identificação;

d)  Atestado  de  Saúde  Ocupacional

(ASO), emitido por Médico do Trabalho,

há menos de 01 (um) ano, que comprove

bom  estado  mental  e  físico,

explicitamente  as  condições  e

auditivas  dos  condutores  das

embarcações, conforme contido na Norma

Regulamentadora  do  Ministério  do

Trabalho – NR30;

e) Certidões de Antecedentes Cíveis e

Criminais  (atualizadas/válidas)  dos
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condutores contratados para prestação

de serviço nas embarcações escolares.

Foram excluídos do Termo de Referência as alíneas

“i” e “j” do subitem 32.9, bem como a alínea “d” do subitem

19.1. 

Os  demais  subitens  do  item  32,  permanecem

inalterados.

X – Da falta de definição quanto aos atos que

podem culminar na aplicação de penalidades e sanções e da

inaplicabilidade da Lei 10.520/2002 e Decretos 3555/2000 e

5.450/2005  no  caso  de  contratação  direto  por  dispensa  de

licitação.

Conforme  manifestação  proferida  pela  Secretaria

Municipal de Educação, julgou-se parcialmente procedente, no

sentido de serem suprimidas do item 12.2 as expressões que

tratam da menção às penalidades descritas na Lei 10.520/2002,

no Decreto 3.555/2000 e 5.450/2005, o qual passa a viger com

a seguinte redação:

“12.2  São  exemplos  de  infrações

administrativas penalizáveis, nos termos da Lei nº

8.666/93:

 Inexecução parcial ou total do

contrato;

 Apresentação  de  documentação

falsa;

 Comportamento Inidôneo;

 Fraude fiscal;

 Descumprimento  de  qualquer  dos

deveres  elencados  no  Termo  de

Referência ou no Contrato.”
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Já  no  que  se  refere  à  previsão  de  multa

correspondente no item 12, que menciona a previsão de multa

de  1,0%,  sobre  o  faturamento  mensal  relativo  ao  mês  da

ocorrência, a SEMED esclarece que tal multa refere-se a fase

de execução contratual, “ficando claro e evidente na tabela

detalhada de infração, bem como nas Obrigações da Contratada

e Termo de Referência”.

Por conseguinte, no que se à multa no percentual

de 20% (vinte por cento) do faturamento por práticas ilícitas

contra a Administração Pública, no âmbito da Lei 8.420/2015,

a  SEMED  julgou  improcedente  o  questionamento  constante  na

impugnação, relatando nos seguintes termos:

“Esclarecemos  que  a  Lei

Anticorrupção  prevê  punições  como  multa

administrativa de até 20% do faturamento bruto da

empresa,  tendo  a  Administração  o  poder

discricionário de estipular a % (porcentagem) da

multa.”

No que se refere à figura da glosa, esclareceu-se

que se trata de um instrumento reparatório, cujo fato gerador

é  distinto  das  penalidades  descritas  no  subitem  12.4.,

tratando-se de prerrogativa aplicável na fase de liquidação e

pagamento da despesa decorrente de itens do contrato que não

foram efetivamente cumpridos, capazes de ocasionar dano ao

erário  em  razão  da  desconformidade,  por  exemplo:  da  não

manutenção  da  proposta,  falhas  ou  fraudes  na  execução  do

objeto.

Por  esse  motivo,  altera-se  a  redação  do  item

12.12, a qual passa a viger nos seguintes termos:
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“12.12  Caso  a  CONTRATADA  não

mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução

do objeto, a CONTRATANTE poderá utilizar a figura

da “glosa” como forma de reparação do erário.”

XI – Da necessidade de esclarecimento quanto à

embarcação reserva;

No  que  se  refere  às  alegações  da  Impugnante

quanto  a  embarcação  reserva,  a  SEMED  julgou  improcedente,

esclarecendo o seguinte:

“Esta  Secretaria  entende  que  a

prestação  dos  serviços  deve  ser  contínua  e  de

inteira  responsabilidade  da  Contratada,  a

substituição da embarcação em caso de acidente ou

qualquer tipo de defeito ou falta de manutenção,

má  conservação  e  irregularidades  identificadas,

não  devendo  ser  onerado  à  Contratante  todo  e

qualquer custo por esta embarcação reserva.

Ou  seja,  a  contratada  deverá

garantir a chegada dos alunos ao local de embarque

e desembarque com segurança conforme item 24.5 do

Termo de Referência – cumprir o horário de chegada

de  cada  rota/itinerário  na  unidade  escolar,

preferencialmente 15 minutos antes do horário do

início  das  atividades  escolares;  Item  24.7

Responsabilizar-se  integralmente  pelos  serviços

contratados, nos termos da legislação vigente, nos

dias  e  turnos  estipulados  pela  Secretaria

Municipal de Educação, bem como na necessidade do

serviço em sábados letivos, caso a unidade escolar

necessite  dos  serviços  nesses  dias,  sendo  a

contratada comunicada com antecedência no mínimo

72 horas.
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Destacamos  que  o  valor  de

referência  leva  em  conta  o  valor  da  minutagem

percorrida  e  não  a  quantidade  de  embarcação

contratada. Caso haja necessidade de utilização de

outra  embarcação,  a  substituição  é  de  inteira

responsabilidade da contratada.”
 

Por  estas  razões,  visando  tornar  cristalino  o

quanto disposto no Termo de Referência, alterou-se a redação

dos  itens  13.5  e  13.15,  os  quais  passam  a  viger  com  a

seguinte redação:

“13.5  Visando  a  não  oneração

excessiva na prestação do serviço e considerando

que  o cumprimento do itinerário  é de exclusiva

responsabilidade da contratada, não será computada

na  planilha  de  custos  a  embarcação  reserva,

cabendo  a  empresa  cumprir  integralmente  e

ininterruptamente  a  prestação  do  serviço

contratado, atendendo aos requisitos de SEGURANÇA,

COMODIDADE E PONTUALIDADE.

(…)

13.15 Deverá haver substituição da

embarcação imediatamente e de forma automática por

outra,  nas  mesmas  condições  da  contratação

inicial,  quando  em  caráter  temporário  nas

situações de acidentes, furtos, roubos, incêndios,

manutenção preventiva ou corretivas, sem qualquer

ônus à Contratante.” 

XII  –  Da  dubiedade  quanto  a  possibilidade  de

subcontratação parcial ou total do objeto;
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Em  análise  às  alegações  constantes  neste  item

impugnado, a SEMED alterou a redação do item 24.47 do Termo

de Referência, a qual passa a viger nos seguintes termos:

“24.47  À  contratada  é  vedada  a

subcontratação  total  do  objeto  do  presente

contrato, em face do seu caráter emergencial, cujo

prazo é de no máximo 180 (cento e oitenta) dias,

conforme previsão do art. 24, inciso IV da Lei

8.666/93”.

XIII – Do suposto comprometimento da economia de

escala pela divisão dos serviços em 14 Lotes;

A SEMED julgou improcedente as alegações aferidas

acerca da suposta afronta ao artigo 23, §3º da LCC, mediante

a seguinte resposta:

“Esta Secretaria julga improcedente

a manifestação da empresa. Os critérios de divisão

desses lotes estão pautados nas especificidades e

similaridades: a) localização; b) peculiaridades

regionais; c) eficiência para melhor fiscalização

e  gerenciamento  do  serviço  contratado;  d)

compartilhamento  do  transporte  com  escolas  do

Estado gerando economicidade ao erário; e) tempo

de  deslocamento  do  aluno  à  escola  e,  por  fim,

melhor  exercício  do  controle  diário  (interno  e

externo) do serviço do transporte escolar rural no

âmbito  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,

colaborando para a celeridade das fiscalizações,

do cumprimento do calendário escolar e o efetivo

acompanhamento da execução do contrato.”

Por estas razões restam inalterados os 14 lotes

do presente Termo de Referência.
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XIII – Da suposta ilegalidade quanto à exigência

da realização de seguro obrigatório constante na alínea “d”

do subitem 19.1 do TR/PB;

Em  consideração  aos  motivos  expostos  pela

manifestante quanto ao item 19.1, a SEMED suprimiu do Termo

de  Referência  qualquer  menção  à  exigência  de  seguro

obrigatório, com base no Ofício Circular nº 4/2016, acostado

a fl. 634 dos autos, o qual informa a atual inexistência de

sociedade seguradora que comercialize o referido seguro.

XIV – Da suposta ilegalidade quanto a alteração

das especificações do objeto para a contratação emergencial,

o que em tese estaria restringindo a competitividade.

Tais  pontos  foram  exaustivamente  tratados  nos

relatórios  de  fiscalização  externa/auditorias,  realizados

tanto  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Rondônia;

Controladoria-Geral da União e Ministérios Públicos Federal e

Estadual. 

Nesse  sentido,  a  SEMED  julgou  a  total

improcedência  dos  fatos  narrados  na  peça  de  irresignação,

apresentando a seguinte justificativa:

“Considerando  que  trata-se  de  um  serviço

público  revestido  de  essencialidade  e  relevante

valor  social  e  que  Porto  Velho  reverte-se  de

particularidades, do compromisso de modernizar e

melhorar  o  processo  de  gestão  do  serviço  de

transporte  escolar  no  âmbito  da  Secretaria

Municipal de Educação.
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Esclarecemos  que  toda  adequação  foi

elaborada para proporcionar segurança aos alunos,

conforme  recomendação  do  TCE/RO,  que  orienta  e

sugere  adequações  para  garantir  segurança  e

comodidade  aos  alunos,  de  forma  alguma  tal

exigência restringe a competitividade.

Registra  que  a  especificação  do  objeto

teve como base o estudo realizado na elaboração do

Termo  de  Referência  do  processo  licitatório  do

transporte escolar fluvial, processo nº 09.00347-

00/2018.

Ademais  esta  administração  se  pauta  no

Princípio da Supremacia do Interesse Público, ou

seja, “toda atuação do Estado seja pautada pelo

interesse  público,  cuja  determinação  deve  ser

extraída da Constituição e das leis, manifestações

da ‘vontade geral. Dessa maneira, os interesses

privados  encontram-se  subordinados  à  atuação

estatal.

Assim  fundamentamos  nossas  ações  nas

prerrogativas de que dispõe a Administração como

instrumentos para executar as finalidades a que é

destinada. Neste sentido, decorre do Princípio da

Supremacia  do  Interesse  Público  que  havendo

conflito entre o interesse público e o privado,

prevalecerá  o  primeiro,  tutelado  pelo  Estado,

respeitando-se, contudo, os direitos e garantias

individuais  expressos  na  Constituição,  ou  dela

decorrentes.  Como  exemplo  desses  direitos  e

garantias,  tem-se  o  art.  5º  da  CF/88,  XXXVI,

segundo o qual a Administração deve obediência ao

direito  adquirido,  à  coisa  julgada  e  ao  ato

jurídico  perfeito.  Desta  forma  improcedente  o

questionamento da impugnante”.
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Diante  do  exposto,  julgados  parcialmente

procedentes  os  argumentos  colacionados  na  presente

impugnação, dê-se conhecimento e ciência da decisão à empresa

Flecha Transportes e Turismo EIRELI – EPP, e como medida de

cautela às demais empresas que já apresentaram propostas de

preços,  mantendo-se  inalterados  os  prazos  fixados  e

prorrogados  nos  termos  dos  Avisos  publicados  no  Diário

Oficial  da  União,  Diário  Oficial  do  Estado  de  Rondônia,

Diário Oficial dos Municípios de Rondônia e Jornal Diário da

Amazônia na data de 25/03/2019.

PATRÍCIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Superintendente Municipal de Licitação - SML
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