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À SUPERINTENDÊNCIA MINICIPAL DE LICITAÇÕES - SML DO MUNICÍPIO DE PORTO 

VELHO/RO 

ILMA. PREGOEIRA DRA. TATIANE MARIANO 

REF.: Edital de Pregão Eletrônico Nº 142/2018, Processo Licitatório 
09.00202/2017. Processo de Licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 
FORNECIMENTO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, INCLUÍDO O 
ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE MOTORISTAS E 
MONITORES EM TODA A FROTA CONTRATADA, PARA EXECUTAR 
13.056,20 KM/DIA, REFERENTE AOS 200 (DUZENTOS) DIAS LETIVOS E 10 
(DEZ) DIAS DESTINADOS AS PROVAS DE RECUPERAÇÃO E EXAMES 
FINAIS, TOTALIZANDO 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CONTRATADOS, A 
SEREM PERCORRIDOS, COM A FINALIDADE DE OFERTAR O TRANSPORTE 
ESCOLAR GRATUITO, PARA OS 5.024 (CINCO MIL E VINTE E QUATRO) 
ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, 
POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, 
PARA ATENDER OS ALUNOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA E RESIDENTES NA 
ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. 

 

PARANAÍBA TRANSPORTES LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 

nº 19.956.580/0001-13, com sede na cidade de Ituiutaba-MG, à Rua Caetano de Novaes, 1485, 

Bairro Sol Nascente II, CEP 38.307-274, neste ato representada por seus advogados in fine 

assinados, vem, com fundamento no art. 5°, XXXIV, “a”, da Constituição Federal, art. 41 e § 2º 

da Lei Federal nº 8.666/93 e item 12 da parte geral do Edital, apresentar IMPUGNAÇÃO ao 

Edital de Pregão Eletrônico Nº 142/2018, Processo Licitatório 09.00202/2017, instaurado pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO, visando a delegação da Concessão dos 

serviços públicos de transporte escolar no município de Porto Velho/RO, pelo período de 210 

(duzentos e dez) dias, nos termos previstos no Edital, com data de abertura marcada para o 

dia 18 de julho de 2019, às 10h00m o que faz conforme o que se expõe e fundamenta a seguir. 
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 DA TEMPESTIVIDADE  

Nos termos do item 11 da parte geral do edital, poderá ser realizada impugnação 

durante toda a fase de preparação das propostas, desde que o façam em até 02 (dois) dias 

anteriores à data da licitação. Tendo em vista que a abertura da licitação ocorrerá em 

18/07/2019, conclui-se pelo inequívoco reconhecimento da tempestividade do presente 

pedido.  

DOS FATOS 

A Prefeitura Municipal de Porto Velho – RO instaurou a pregão, cujo objeto é a 

delegação da Concessão dos serviços públicos de transporte escolar do município, pelo 

período de 210 (duzentos e dez) dias, para os 5.204 alunos matriculados na rede de ensino 

municipal e estadual, por requisição da Secretaria Municipal de Educação. 

A impugnante, ao analisar as condições para participação no certame, deparou-se com 

cláusulas eivadas de vício, o que pode tornar o procedimento licitatório em questão nulo. 

Conforme demonstrarão o laudo técnico anexo, preparado por renomada empresa de 

engenharia de transportes, bem como as razões abaixo aduzidas, não há como se dar 

prosseguimento ao certame, diante das incorreções e irregularidades nele constantes. 

Desta forma, o certame deve ser suspenso, e após saneamento dos vícios apontados, 

republicado, inaugurando-se novo prazo para formulação de propostas, conforme 

fundamentos a seguir. 

DA IMPUGNAÇÃO 

DOS FATOS  

Tratam os autos de processo licitatório promovido pela Prefeitura Municipal de Porto Velho, 

por meio de sua Superintendência Municipal de Licitações - SML, na modalidade pregão 

eletrônico do tipo menor preço, em 14 lotes, com o objetivo de contratação de empresa ou 

consórcio de empresas especializadas na prestação de serviços de transporte escolar, com 
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fornecimento de veículos tipo ônibus, incluído o abastecimento, manutenção, fornecimento 

de motoristas e monitores em toda a frota contratada, para executar 13.056,20 km/dia, 

referente aos 200 (duzentos) dias letivos e 10 (dez) dias destinados as provas de recuperação 

e exames finais, totalizando 210 (duzentos e dez) dias contratados, a serem percorridos, com 

a finalidade de ofertar o transporte escolar gratuito, para os 5.024 (cinco mil e vinte e quatro) 

alunos matriculados na rede de ensino municipal e estadual, por requisição da secretaria 

municipal de educação – SEMED, para atender os alunos na educação básica e residentes na 

área rural do município de Porto Velho. 

O referido procedimento, segundo disposto no edital, foi iniciado aos 27/06/2019 e possui 

data de início prevista para o dia 18/07/2018, às 10:00h, e prevê, em suma, a outorga do 

serviço público de transporte regular escolar do município de Porto Velho, pelo prazo de 210 

duzentos e dez dias letivos, nos termos do edital de pregão. Segundo o disposto no 

instrumento convocatório do referido certame, estima-se contratação no valor de 

R$19.667.834,06 (dezenove milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e 

quatro reais e seis centavos), nos termos do item 3.3 da parte geral do instrumento 

convocatório.  

Analisando as disposições do edital, constata-se que o poder público municipal inseriu 

dispositivos editalícios que, data vênia, violam os preceitos definidos na leis 8666/93, 8987/95 

e 12587/2012, na lei orgânica Porto Velho e nas demais leis que atualmente regem o serviço 

ora licitado.  

Da mesma forma, verificam-se no Edital disposições que, à clara vista, demonstram a 

existência de erros na edificação do pregão como modalidade de licitação do serviço. 

Além disso, o edital e os estudos financeiros e econômicos da licitação apresentam graves 

erros, na medida em que contém valores injustificados e incorretos, impedindo a realização 

de proposta comercial nos termos exigidos pela administração. 

Outrossim, não se respeita a idade máxima dos veículos definidos na lei municipal atualmente 

vigente, o que gera evidente prejuízo ao erário, na medida em que o desrespeito à legislação 

gerará sobrepreço e consequente superfaturamento das propostas a serem ofertadas no 

certame. 
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Por fim, resta clara a inconsistência da frota apresentada no edital e no projeto básico, motivo 

pelo qual não há como se manter a atual redação do instrumento convocatório, sob pena de 

patentes irregularidades insanáveis acometerem o certame e a futura prestação. 

Diante desses graves vícios que maculam o processo e que podem permitir o direcionamento 

indevido da licitação e consequente restrição da competitividade do certame, a ora 

requerente apresenta impugnação ao edital de licitação perante o município de Porto Velho.  

DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO 

1. Inconsistência entre quantitativos de quilômetros e composição da frota 

 

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 - MP e 
- 30 ônibus de Grande Porte – GP 

- 13.056,20 de quilômetros diários a serem realizados pelos licitantes vencedores 
 

Ao se comparar tais dados com aqueles constantes no Anexo II - DETALHAMENTO DAS ROTAS 

E ITINERÁRIOS e nas "Planilhas de Composição de Custo Editáveis" disponibilizadas no portal 

da Prefeitura, constatam-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 

as planilhas, é de 13.063,80 km. 
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Com relação à frota, as informações são totalmente divergentes tanto quanto aos tipos de 

veículos quanto em relação às quantidades, havendo patentes irregularidades que devem ser 

sanadas para que haja a correta mensuração das propostas a serem formuladas pelos 

licitantes.  

 

A tabela abaixo, descrita no laudo técnico anexo à presente minuta como prova das alegações 

da ora requerente,  demonstra a quantidade de veículos de Pequeno Porte (PP), de médio 

porte (MP) e de grande porte (GP) constante das planilhas de composição de custos, do Anexo 

II e do Edital. 

 
 

Nº LOTE Localidade 
Frota na Planilha Frota no Anexo II Frota no Edital 

PP MP GP Total PP MP GP Total PP MP GP Total 

1 RIO PARDO  13  13 5 8  13 

58 58 30 146 

2 CHACAREIRO BR  5 1 6 2 4 1 7 

3 CHACAREIRO Z.L  8 2 10 2 6 2 10 

4 UNIÃO B.  16 9 25 6 10 9 25 

5 BR 319  9 1 10 5 4 1 10 

6 JOANA D'ARC  8 1 9 5 3 1 9 

7 PENAL  9 3 12 9  3 12 

8 UNIR BR 364  9  9 5 4  9 

9 JACI  7 5 12 2 5 5 12 

10 MUTUM  10  10  7 3 10 

11 PONTA DO ABUNÃ  6  6 5 1  6 

12 VISTA ALEGRE  3 5 8  3 5 8 

13 EXTREMA  8 2 10 2 4 3 9 

14 NOVA CALIFÓRNIA  3 3 6  3 3 6 

  Totais  114 32 146 48 62 36 146 58 58 30 146 

 
 

Ora, a divergência entre a frota definida na parte geral do edital, aquela definida no anexo II, 

e a frota utilizada nos estudos das planilhas de composição de custos da prestação é tão 

gritante que, enquanto na parte geral de edital se preveem 58 carros de pequeno porte, no 

anexo II se preveem 48 e nas planilhas de composição de custos sequer são previstos veículos 

de pequeno porte. 
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Não há dúvidas quanto à inconsistência entre as frotas descritas no edital, e as frotas utilizadas 

para fins de mensuração da rede de transporte (projeto básico - anexo II) e dos estudos que 

demonstram o valor do contrato e das propostas (planilhas de composição de custos).  

 

E não se diga que tais inconsistências não constituem irregularidades que impedem a 

continuação do certame, uma vez que, segundo o engenheiro André Luiz de Oliveira Barra, 

mestre em engenharia de transportes com enorme experiência e alto renome em trabalhos 

em todo o Brasil e internacionalmente, a composição e consistência da frota é medida sine 

qua non para a elaboração de estudos econômicos, propostas e formulação dos valores 

estimados de remuneração e contratação. Cite-se, nesse sentido, a conclusão formulada pelo 

referido expert: 

 

 A composição da frota constitui um dos pontos de maior relevância 

tanto no valor da estimativa do montante de investimentos para 

aquisição destes ativos, quanto na formação dos custos operacionais 

decorrentes da operação dos serviços. Dessa forma, as inconsistências 

relativas à composição da frota aqui apontadas inviabilizam a 

elaboração de qualquer estudo econômico com o nível de confiabilidade 

mínimo necessário para apresentação de qualquer proposta comercial. 

 

Assim posta a questão e as inconsistências apresentadas, não há como se manter o edital na 

forma em que se apresenta, devendo ser provida a presente impugnação a fim de que as 

irregularidades da parte geral, anexo II e planilhas de consumo, sejam sanadas, de forma a 

permitir que os licitantes possam promover suas propostas de preço de acordo com a correta 

realidade da prestação ora licitada. 

 

2. Idade máxima da frota prevista na parte geral do edital x idade máxima prevista 

no anexo II 
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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 definida 

no anexo II (7 anos), que segue a metodologia aplicada pelo FNDE sobre a matéria. 

Como bem ressalvado no laudo técnico que acompanha a presente peça, o item 18.5 do Edital, 

transcrito a seguir estabelece a idade máxima da frota em 10 anos. 

 

"Idade máxima do veiculo contratado e de 10 (dez anos) durante toda 

a vigência do contrato, sendo que a SEMED e a responsável pelo 

acompanhamento do cumprimento do contrato e condições dos 

veículos contratados para o transporte dos alunos residentes na área 

rural do município de Porto Velho e seus Distritos. Para a adequada 

prestação do serviço de transporte escolar, e necessário estabelecer 

padrões mínimos quantitativos e qualitativos da frota contratada, 

assegurando ao aluno, segurança, comodidade e pontualidade;" 

 

Por outro lado, o Anexo II do Edital determina que a idade máxima da 

frota seja de 7 anos. A idade máxima de estabelecida no Anexo II se 

fundamenta no Guia de Transporte Escolar - FNDE publicado pelo 

Ministério da Educação. 

 

"Para que o transporte de alunos seja mais seguro, o ideal é que os 

veículos da frota tenham no máximo sete anos de uso." 

 

Caso a licitante obedeça ao que determina o item 18.5 do Edital de 

Licitação, os resultados seriam questionáveis, uma vez que a idade da 

frota considerada seria superior ao limite máximo determinado no 

Anexo II. Entretanto, caso o licitante opte por elaborar seus estudos 
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econômicos considerando a idade máxima de 7 anos conforme 

estabelece o Anexo II, o valor resultante seria superior àqueles 

considerados na formulação do Edital. Nesta hipótese, a proposta 

poderia  vir a ser desclassificada em atendimento ao que estabelece o 

item III da cláusula 8.2 do Edital de Licitação: 

"8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que: 

(...) 

III. Que apos a fase de lances ou negociação, quando houver, 

permanecerem com seus preços unitários e total dos serviços licitados 

superiores aos preços atestados pela Administração, ou que deixarem 

de apresentar a composição de custos unitários, conforme exigido 

neste Edital;" 

 

As divergências entre o Edital e o Anexo II impossibilitam que qualquer 

licitante possa formular suas propostas comerciais de forma correta. 

 

Ora, a posição técnica do expert que assina o laudo é peremptória e define bem a 

imprestabilidade do presente procedimento, na medida em que, além da divergência 

demonstrada entre o anexo II e a parte geral do Edital, não seguir a idade máxima prevista 

pelo FNDE pode trazer risco de vida aos alunos que se beneficiarão do serviços a serem 

contratados.  

Muito mais do que uma simples conta aritmética ou de viabilidade econômica, a utilização de 

frota desatualizada e em dissonância com o que prescreve o FNDE pode gerar risco a milhares 

de vidas que dependem diariamente do transporte rural escolar. 

Evidentemente, como a proteção à vida é, in casu, valor muito mais importante, pelo menos 

no ordenamento jurídico constitucional brasileiro, do que a viabilidade econômica de um 

projeto municipal, deve ser a presente licitação ser revista para: a) se eliminar as divergências 
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entre a idade máxima prevista no edital e aquela definida em seu anexo II; b) se adotar a idade 

máxima de 07 anos recomendada pelo FNDE, a fim de se garantia uma prestação segura e 

digna para todos os alunos que dependem desse serviço público. 

  

3. Dos erros das planilhas de composição de custos de todos os lotes licitados 

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. 

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. 
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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. 

Vejamos: 

a. Erro na edificação da tabela “Dados do veículo” 

Analisando as planilhas de composição de custos definidas em todos os lotes licitados, 

constata-se que o valor de “veículo novo” definido pela administração não condiz com os 

valores praticados no mercado. Nesse passo, com base em uma suposta pesquisa de mercado, 

a administração informa que o valor de ambos os veículos descritos no Projeto Básico (ônibus 

de médio porte com capacidade para 44 passageiros e ônibus de grande porte com capacidade 

para 59 passageiros) seria o mesmo, qual seja R$71.000,00. 

Nesse sentido, cite-se trecho das planilhas de composição de custos que citam o suposto valor 

de R$71.000,00 dos veículos novos de médio e de grande porte. 
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Entretanto, em pesquisa realizada perante o sítio eletrônico do FNDE – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, constata-se que há patente erro na edificação do valor de 

mercado do veículo novo por parte da municipalidade.  

Com efeito, as atas de registro de preço 07/2018, 08/2018 e 011/2018, vigentes até 

26/04/2019 e aplicáveis a todas as aquisições de ônibus rurais escolares pelo FNDE no Estado 

de Rondônia demonstram que o valor de mercado de Ônibus Rurais Escolares (ORE), até o fim 

de abril do corrente ano de 2019, seria de: 

- R$189.900,00 a R$271.500,00 para o ônibus Rural Escolar ORE1, com capacidade 

para 29 passageiros sentados (este tipo de veículo não atende às exigências do 

Edital de pregão 142/2018) 

-R$ 226.550,00 para o Ônibus Rural Escolar ORE 3, com capacidade para 44 

estudantes sentados: 

- R$228.912,00, para o ônibus Rural Escolar ORE 3, com capacidade para 59 

estudantes sentados: 

Cite-se, nesse sentido, o resumo publicado pela FNDE contendo a pesquisa realizada por meio 

do procedimento de registro de preços: 



Página 12 de 66 
 

 

Fonte: 

https://www.fnde.gov.br/acessibilidade/item/11733-%C3%B4nibus-rural-escolar-

%E2%80%93-ore-n-%C2%BA-19-2017 

Ora, a disparidade entre os valores de mercado registrados para as grandes aquisições 

realizadas por meio do FNDE e o valor de mercado do veículo novo arbitrado pelo município 

de Porto Velho é gritante, e revela que o valor de R$71.000,00 definido pelo poder municipal 

é totalmente arbitrário e irregular, e não reproduz ainda que minimamente os preços de 

mercado dos veículos novos definido na planilha. 

Ou seja, além de os valores dos veículos serem distintos de acordo com a classificação e 

capacidade do veículo, a estimativa de valor do veículo novo estabelecida pelo município não 

condiz minimamente com os valores de mercado, sendo este um erro grosseiro da 

administração, que acaba por se refletir distorções no valor do km e em consequência, no 

valor estimado do contrato. 

https://www.fnde.gov.br/acessibilidade/item/11733-%C3%B4nibus-rural-escolar-%E2%80%93-ore-n-%C2%BA-19-2017
https://www.fnde.gov.br/acessibilidade/item/11733-%C3%B4nibus-rural-escolar-%E2%80%93-ore-n-%C2%BA-19-2017
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Para efeito de comparação, utilizando-se o correto valor de mercado seguindo os parâmetros 

apurados pelo FNDE, o custo por KM de todos os lotes teria um aumento de mais de 15%, 

conforme se verifica nas planilhas editáveis disponibilizadas pelo poder público. À guisa de 

exemplo, o valor por quilômetro da rota 01 do lote 01 saltaria de R$7,09/km para R$8,12/km. 

Assim, não restam dúvidas de que o valor definido nas planilhas de composição de custo do 

edital se encontram eivadas de irregularidade, sendo estritamente necessário que se dê 

provimento à presente impugnação, sendo determinado ao poder público municipal que 

retifique o instrumento convocatório, aplicando os corretos valores de mercado dos veículos 

novos. 

b. Erro na despesa mensal e anual de IPVA 

Outra decorrência lógica da irregularidade no valor do veículo novo para fins de formação do 

custo da prestação do serviço reside no valor mensal e anual de IPVA atribuído pela 

municipalidade. 

Nos termos das planilhas definidas nos anexos 5, 5.1 e 5.2 do Edital, o valor anual do PVA dos 

veículos seria equivalente a 1% do valor veículo, conforme abaixo demonstrado: 

 

Ora, se o valor do IPVA anual, corresponderá a 1% do valor do veículo, e se o valor do veículo 

novo seria de R$71.000,00, nos termos apresentados pela administração, consequentemente 

o valor anual e mensal de IPVA, por ônibus, seria representado pelos valores de R$710,00 e 
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R$59,16, estando evidentemente incorretos os valores de R$948,29 e R$79,02 apresentados 

pela administração. Veja-se: 

Valor do veículo novo segundo a administração: R$71.000,00 

Valor correto anual do IPVA (1% sobre o valor do veículo): R$710,00 

Valor correto mensal do IPVA: R$59,16 

Evidentemente, esta incorreção acaba por influir no valor do preço por quilômetro, alterando 

a estimativa do valor de contratação de todos os lotes licitados, devendo ser reconhecida por 

esta comissão para que se determine a retificação do edital, evitando assim a manutenção da 

ilegalidade apontada. 

c. Erro na edificação da base tributária do PIS, COFINS e do ISS 

Outra irregularidade crassa definida no edital repousa nas bases utilizadas para consideração 

com os encargos tributários referentes ao ISS, ao PIS e à COFINS. O laudo pericial anexo 

demonstra de forma clara a referida irregularidade, como se vê abaixo: 

Tributos 

Os serviços objeto da licitação estão sujeitos à tributação municipal, pelo ISS, cuja 

alíquota é de 5%, além dos tributos federais PIS e COFINS, cujas alíquotas 

consideradas foram de 1,65% e 7,6%, respectivamente. 

Tanto o ISS, quanto o PIS e a COFINS têm como base de cálculo o valor do 

faturamento. Entretanto, as planilhas utilizadas no Edital utilizaram o valor dos 

custos como base de cálculo dos tributos, o que produziu resultados incorretos, 

fazendo com que os resultados projetados sejam insuficientes para arcar com as 

obrigações tributárias. 

Com efeito, o momento de incidência dos tributos acima citados foi incorretamente 

considerado pelas planilhas de composição de custos, o que acabou por reduzir artificialmente 
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o valor da remuneração por quilômetro, e via de consequência, o valor estimado da 

contratação e das propostas. 

Nesse passo, com aduzido pelo engenheiro responsável pela elaboração do laudo técnico, os 

tributos deveriam ser calculados sobre a receita/faturamento das prestadoras, o que inclui, 

além dos custos, as parcelas de lucro, IRPJ e CSLL e demais remunerações. 

A incidência do PIS, da COFINS e do ISS somente sobre os custos é, pois, técnica incorreta que 

acaba por mascarar os resultados econômicos, gerando valor de remuneração menor do que 

o efetivamente devido em face da prestação. 

Em face disso, deve ser o presente ponto também considerado, de forma que seja a 

administração instada a retifica o edital para sanar as irregularidades ora verificadas. 

d. Erro na Planilha demonstrativa de Depreciação Linear 

Na mesma esteira da irregularidade demonstrada alhures, resta facilmente perceptível erro 

na composição dos valores de depreciação linear definidos nas planilhas de composição de 

custos apresentadas pela municipalidade. 

Nesse passo, considerando a depreciação linear de 10% ao ano definida na legislação e pelo 

edital, resta claro que, ao final de 12 meses de contrato, o valor de um veículo novo deveria 

ser depreciado em 10%, restando valor residual de 90%. 

Por conta disso a administração aponta, nas planilhas formadora de custo, índice residual de 

90%. Isto está expressamente descrito nas planilhas definidas nos anexos 5, 5.1 e 5.2 do Edital, 

conforme se verifica abaixo: 
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Contudo, analisando o valor de depreciação mensal, constata-se que a administração 

municipal imputou cálculo distinto daquele definido na planilha de composição de custo, 

definindo como 10% valor residual do veículo. Veja-se, nesse passo, a planilha de depreciação 

linear apresentada pelo município às fls. 6.768 do Edital (anexo 7.1) 

 

 

Ora, o valor residual do veículo novo ao fim do contrato deveria ser de 90% e não de 10%, e 

esse erro acaba comprometendo a definição do valor de depreciação mensal do veículo e com 

isso toda a formação do preço de cada uma das rotas que formas os lotes 01 a 14. 
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Em uma projeção correta, considerando o valor residual do veículo novo como sendo de 90%, 

o valor da depreciação mensal a ser considerada seria totalmente distinto, como demonstra 

a simulação abaixo: 

 

O erro acima é claro e leva à necessidade de revisão de todas as planilhas formadoras de custo 

do serviço, porquanto influi na definição do valor de preço por km, e em consequência, na 

definição do valor estimado da contratação e no valor das propostas comerciais a serem 

apresentadas pelos licitantes. 

Em verdade, provavelmente a administração municipal se equivocou na metodologia de 

cálculo, possivelmente apresentando veículo de 09 anos de idade, como disposto nas planilhas 

definidas no anexo 5 do Edital.  

 

Entretanto, se assim foi considerado, ainda assim o cálculo da depreciação linear estaria 

incorreto, pois nesse caso, considerando a vida útil do veículo (10 anos) e a idade do veículo 

apresentado (9 anos), todo o seu valor residual deveria ser depreciado ao longo dos 12 meses 
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de contrato. Em outras palavras, em se considerando se tratar de um veículo de 09 anos de 

idade, todo o seu valor seria depreciado no último ano de vida útil, não restando valores a 

depreciar ao final do contrato. Nessa hipótese, o cálculo seria também diferente daquele 

apresentado pelo município, conforme se verifica na simulação abaixo. 

  

Em resumo, se a municipalidade equivocadamente considerou a utilização de veículos de 09 

anos de idade e com fabricação no ano de 2009, como disposto nas planilhas formadoras de 

custo, resta claro se tratar de veículo com 9 anos de idade, ou seja, já com 90% de seu valor 

depreciado, com os 10% restantes a serem decrescidos ao longo da execução do contrato. 

Isso faria o valor de depreciação mensal ser de R$5.916,67, e não dos R$532,50 definidos às 

fls. 6768 do Edital. 

Os reflexos desses erros são gravíssimos para a definição do valor de preço/km, e em 

consequência, do valor estimado da contratação e das propostas a serem apresentadas pelos 

licitantes. À guisa de exemplo, aplicando-se a depreciação integral ao veículo de 09 anos de 

idade (fabricado em 2009) e que durante a execução do contrato completaria 10 anos, 

encerrando sua vida útil, o valor de preço por km da rota 01 passaria de R$7,09 para R$10,83, 

como se verifica abaixo. 
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Não restam dúvidas, pois, de que o valor definido nas planilhas de composição de custo do 

edital se encontram eivadas de irregularidade, sendo estritamente necessário que se dê 

provimento à presente impugnação, para que esta comissão retifique o instrumento 

convocatório, aplicando os corretos valores de mercado dos veículos novos, sob pena de 

prejuízos ao erário e violação aos direitos dos licitantes. 

e. Desconsideração dos custos com frota reserva obrigatória 

Segundo os itens 8.d, 18.12 e 18.13 da parte geral do edital, para fins de composição de custos 

e de estrutura da empresa a ser contratada, exige-se dos licitantes a disponibilização de frota 

reserva na proporção de 01 (um) veículo por lote licitado, a fim de se permitir a continuidade 

da prestação. Veja-se: 

8. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS 

(...) 
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d) Caso o veículo esteja em manutenção, à empresa vencedora deverá 

substituí-lo por outro veículo reserva de igual ou superior qualidade, 

sem prejudicar a prestação de serviços; 

(...) 

18.12 Mesmo adotando padrões de eficiência, com redução de 

percentual sobre a remuneração pela ocorrência de eventos (ausência, 

pontualidade, entre outros), o desejável é a CONTINUIDADE da 

prestação do serviço, razão pela qual, mostra-se necessário a adoção 

de frota reserva por parte do proponente licitante; 

18.13 Visando a não oneração excessiva na prestação do serviço 

necessário a exigência de frota reserva na proporção de (01) um 

veículo reserva por lote, considerando aprovação na vistoria veicular e 

as mesmas especificações contidas no lote. Assim, por mais que sejam 

inclusos elementos de controles gerenciais com sanções pré-definidas 

pela indisponibilidade de veículos para execução do contrato, 

necessário ressaltar a importância da contratação, com empresa 

capaz de assegurar um transporte que atenda aos requisitos de 

SEGURANÇA, COMODIDADE E PONTUALIDADE. 

 

Tal exigência se repete na cláusula 7.3.d da minuta contratual, a seguir citada: 

7.3. Condições e Prazos: 

(...) 

d) Caso o veículo esteja em manutenção, a contratada deverá 

substituí-lo por outro veículo reserva de igual ou superior qualidade, 

sem prejudicar a prestação de serviços; 
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Evidentemente, ainda que a frota reserva não seja utilizada para fins de mensuração da 

quantidade de quilômetros a serem remunerados às empresas a serem contratadas, é 

indispensável que a administração considere os custos de aquisição e manutenção desses 

veículos durante a execução contratual. Para tanto, deve a administração considerar, em cada 

lote, os custos de aquisição, depreciação e manutenção dos veículos reservas, para fins de 

composição dos custos efetivos da operação. 

Ocorre, entretanto, que analisando as projeções e estudos financeiros realizados pela 

administração municipal, não são verificados os referidos custos de aquisição, depreciação e 

manutenção dos veículos reservas para nenhum dos lotes licitados, se restringindo a 

administração à apuração dos custos operacionais com as frotas principais/operacionais de 

cada lote licitado. 

Conforme demonstram as planilhas do anexo II do edital, somente são considerados os custos 

decorrentes da frota operacional, não sendo computados os custos das frotas reservas de 

cada lote. Veja-se por exemplo a estimativa relativa ao lote 1 – Rio Pardo: 

Segundo a previsão da administração, o referido lote será operado com frota operacional de 

13 veículos, conforme definido na planilha constante no item 10.4 da arte geral do edital. 

 

Sendo a frota operacional formada por 13 veículos, a frota total, incluindo o veículo reserva 

exigido pelo município, deveria ser de 14 ônibus (13 veículos operacionais + 1 veículo reserva). 



Página 22 de 66 
 

Entretanto, as planilhas de composição de custos definidas no anexo 5, além das estimativas 

constantes no anexo 2 (fls. 6771 do Edital) do edital apontam custos relativo a estrutura de 

somente 13 ônibus operacionais, sem considerar os custos de aquisição, depreciação e 

manutenção do veículo reserva exigido pelo edital: 

 

Ora, a claríssima irregularidade acima vergastada põe em xeque a viabilidade econômico-

financeira da prestação de serviços, na medida em que reduz artificialmente os custos totais 

da prestação, e rebaixa indevidamente o valor do preço por quilômetro e, em consequência, 

o valor estimado dos contratos de cada lote licitado. 

Diante da patente irregularidade, deve ser provida a presente impugnação a fim de que se 

determine a retificação das referidas irregularidades, em defesa do interesse público e do 

direito dos licitantes. 
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f. Erros na planilha de composição de custo com pessoal 

 

i. Erro na composição dos benefícios e outros (9 meses ao invés de 

12 meses) 

Além das irregularidades constatadas acima, resta também necessário demonstrar que há 

patente erro na composição de custos e projeção de despesas com mão de obra direta de 

motorista e monitor, nos termos dos anexos 7 e 7.1 do edital de pregão. 

Nesse passo, as planilhas de projeção de despesas definidas nos anexos 7 e 7.1 do Edital 

apresentam as estimativas de custo mensal e anual com encargos sociais e trabalhistas, 

somados à remuneração mensal acrescida de benefícios concedidos aos motoristas e 

monitores a serem contratados pelas empresas vencedoras do pregão. 

Analisando os valores relativos aos benefícios de motoristas e monitores, constata-se que a 

administração considera a concessão de benefícios somente pelo prazo de 09 (nove) meses 

de período letivo, desconsiderando que, em virtude da contratação pelo prazo de 12 meses 

definida pelo edital, será necessário manter os referidos trabalhadores, com seus respectivos 

benefícios trabalhistas, também pelo prazo não letivo, ou seja, os 03 meses em que não 

haveria aulas e por conseguinte, que não haveria a prestação de serviços. Nesse setido, cite-

se trecho da fl.6766 do Edital: 
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Como se verifica os valores dos benefícios e outros encargos dos motoristas são divididos por 

09 meses, e não pelo período da contratação, em arrepio ao que determina o edital de 

licitação. Veja-se: 

 

Item Valor anual Valor mensal de 

acordo com a 

projeção de despesas 

do edital para 09 

meses (fls. 6766) 

Valor mensal de 

acordo com a 

projeção de 

despesas do edital 

para 12 meses 

Auxílio Transporte    

Auxílio Alimentação 

(cesta básica) 

R$ 141,27 R$ 141,27 R$ 141,27 

Bônus por assiduidade R$ 220,75 R$ 220,75 R$ 220,75 

Exame médico 

admissional/demissional 

R$ 280,00 R$ 31,11 R$23,33 

Seguro de Vida R$ 20,00 R$ 20,00 R$20,00 

Uniforme completo 

(camiseta, calça, crachá) 

R$ 200,00 R$ 22,22 R$16,66 

Exame toxicológico R$ 460,00 R$ 51,11 R$38,33 

As irregularidades em relação aos valores de benefícios mensais a serem concedidos a 

motoristas são claras, e acabam por refletir no custo da operação e, consequentemente, no 

valor do preço/km e no valor estimado do contrato de todos os lotes. 

O mesmo ocorre em relação aos monitores. Veja-se, nesse ponto, a projeção realizada pela 

municipalidade: 
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 Assim como no caso dos motoristas, há erro na edificação de tais encargos e custos, que são 

divididos por 09 meses, e não pelo período da contratação, que é de 12 meses. Veja-se: 

Item Valor anual Valor mensal de 

acordo com a 

projeção de 

despesas do edital 

para 09 meses (fls. 

6766) 

Valor mensal de 

acordo com a 

projeção de 

despesas do edital 

para 12 meses 

Auxílio Transporte    

Auxílio Alimentação 

(cesta básica) 

R$ 141,27 R$ 141,27 R$ 141,27 

Exame médico 

admissional/demissional 

R$ 280,00 R$ 31,11 R$23,33 

Seguro de Vida R$ 20,00 R$ 20,00 R$20,00 

Uniforme completo 

(camiseta, calça, crachá) 

R$ 200,00 R$ 22,22 R$16,66 

Por se tratarem de encargos que serão concedidos durante todo o período de contratação, e 

não somente durante o período letivo, não há como se manter o entendimento definido pelo 

edital, o que acaba por alterar a composição de custos de toda a operação a ser contratada, 

uma vez que a remuneração total de motoristas e monitores é considerada na planilha de 

composição de custos da remuneração dos licitantes, conforme demonstra o item 02 das 

planilhas definidas nos anexos 5. 5.1 e 5.2 do Edital.  
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Nesses sentido, cite-se o item trecho de planilha constante nos anexos 5, 5.1 e 5.2 do edital:  

 

Como se verifica, a irregularidade decorrente do erro na projeção de despesas de benefícios 

e outros acaba alterando irregularmente os valores totais de remuneração de motoristas e 

monitores, gerando reflexos indevidos nas planilhas definidoras ds preços da licitação, e em 

consequência, do valor estimado do contrato e das propostas dos licitantes. 

Em face dessas irregularidades, deve a presente impugnação ser deferida para determinar a 

retificação das planilhas de custo e as projeções de despesas com mão de obra direta de 

motorista e monitor, nos termos dos anexos 7 e 7.1 do edital de pregão, de modo que reflitam 

os valores corretos que serão transportados para as planilhas definidas no anexo 5 e 

comporão o valor estimado dos lotes e das propostas dos licitantes.  

 

ii. Desconsideração de custos com monitor e motorista reservas 

Assim como ocorre no caso dos custos com a frota reserva determinada pelo edital, a 

municipalidade não considera, para fins dos cálculos de composição de custos os custos de 

contratação e remuneração de motoristas e monitores reservas exigidos pelo instrumento 

convocatório. 

Segundo os itens 18.14 e 23 da parte geral do edital, para fins de composição de custos e de 

estrutura da empresa a ser contratada, exige-se dos licitantes a disponibilização de 

profissionais substitutos (motoristas reservas e monitores reservas), na proporção mínima de 



Página 27 de 66 
 

um profissional de cada função por lote, a fim de se garantir continuidade da prestação. Veja-

se: 

 

18.14 Em relação aos trabalhadores, as planilhas incluem custos 

com ausência/doenças, entre outros, e mesmo que o 

condutor/monitor se ausente, há obrigatoriedade de continuidade 

da prestação com outros profissionais substitutos. A contratação é 

de serviços, havendo contraprestação mensal pelas ausências, 

afastamentos, entre outros o que obriga a CONTRATADA, a 

substituição de funcionário; 

 

(...)  

 

23. DOS DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS NA ASSINATURA DO 

TERMO DE CONTRATO: 23.1 Deverá ser entregue para Comissão 

Gestora de Contrato no prazo de, até 15 (quinze) dias, após a 

assinatura do contrato, cópia autenticada ou cópia acompanhada 

do original, dos seguintes documentos, sob pena de cair o direito a 

contratação: • Carteira Nacional de Habilitação Categoria "D" ou "E" 

dos motoristas em número compatível às rotas em que for 

declarado vencedor no certame, assim como, será necessária à 

apresentação da documentação de motorista reserva na proporção 

mínima de 01 (um) para cada lote 

Evidentemente, ainda que os custos destes profissionais não seja utilizado para fins de 

mensuração da quantidade de quilômetros a serem remunerados às empresas a serem 

contratadas, é indispensável que a administração considere os custos de contratação e 

manutenção desses trabalhadores durante a execução contratual. Para tanto, deve a 

administração considerar, em cada lote, os custos de contratação, remuneração, benefícios e 

demissão dos motoristas e monitores reservas, para fins de composição dos custos efetivos 

da operação. 
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Ocorre, entretanto, que analisando as projeções e estudos financeiros realizados pela 

administração municipal, não são verificados os referidos custos de aquisição, depreciação e 

manutenção dos veículos reservas para nenhum dos lotes licitados, se restringindo a 

administração à apuração dos custos operacionais com as frotas principais/operacionais de 

cada lote licitado. 

Conforme demonstram as planilhas do anexo 7 do edital, somente são considerados os custos 

decorrentes da equipe operacional (1 motorista e q monitor), não sendo computados os 

custos adicionais dos profissionais substitutos. Veja-se por exemplo a estimativa relativa ao 

lote 1 – Rio Pardo: 

Segundo a previsão da administração, cada rota será operada com 1 motorista e 1 monitor, 

conforme demonstram os trechos da planilha abaixo:  

 

(...) 
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Considerando que para cada lote seria necessário 1 motorista reserva e 1 monitor reserva, o 

valor de remuneração total a ser considerado nas planilhas do anexo 2 deveria ser a 

remuneração total de 1 motorista e 1 monitor, acrescida do custo proporcional dos 

funcionários extras exigidos para a prestação naquele lote. 

Especificamente em relação à rota 01 do lote 01, cuja frota operacional é formada por 13 

veículos, se deveria acrescer ao custo de pessoal nas planilhas do anexo 5 o valor equivalente 

a 1/13 da remuneração total do motorista reserva e do monitor reserva. 

Entretanto, as planilhas de composição de custos definidas no anexo 5 do edital apontam 

custos relativos somente 1 1 motorista e 1 monitor, sem considerar a proporcionalidade acima 

descrita e referente aos funcionários reservas. Veja-se: 

 

No caso da planilha de composição dos custos da rota 01 do lote 01, os custos de pessoal com 

motorista e monitor deveriam ser acrescidos da remuneração total proporcional do motorista 

e do monitor reserva.  

No caso do referido lote/rota, os custos de pessoal deveriam ser assim dispostos: 

Item 2.3 - Custo com pessoal: 

Motorista: R$2.715,75 

Motorista reserva 1/13: R$208,90 

Subitem 2.3.1 - Custo total de motoristas: R$2.924,65 
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Monitor: R$1.868,94 

Monitor reserva (1/13): R$143,76 

Subitem 2.3.2  Custo total de monitores: R$2.012,70 

O evidente acréscimo de custos com pessoal, decorrente do saneamento da irregularidade 

ora apresentada, resulta no aumento do valor do preço/km da referida rota 01 do lote 01, que 

passaria de R$7,09 para R$7,32.  Abaixo, nesse sentido, segue simulação utilizando a planilha 

editável disponibilizada pela municipalidade: 

 

Essa metodologia, aplicável a todos as demais rotas e lotes a serem contratados, geram a 

evidente necessidade de retificação do edital, a fim de que o valor da contratação e do valor 

do itinerário/Quantidade de km percorrida no mês reflita os reais custos fixos de pessoal das 

licitantes. 

Ora, a claríssima irregularidade acima vergastada põe em xeque a viabilidade econômico-

financeira da prestação de serviços, na medida em que reduz artificialmente os custos totais 
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da prestação, e rebaixa indevidamente o valor do preço por quilômetro e, em consequência, 

o valor estimado dos contratos de cada lote licitado. 

Diante da patente irregularidade, deve ser provida a presente impugnação a fim de que se 

determine ao poder público a retificação das referidas irregularidades, em defesa do interesse 

público e do direito dos licitantes. 

g. Desconsideração de custos de manutenção da frota 

 

Além das irregularidades acima descritas, reproduz-se, em sua integralidade, outro ponto 

abordado no laudo técnico e que fulmina a possibilidade de manutenção do presente certame 

na forma em que e apresenta. Nesse passo, cite-se o disposto no laudo anexo, formulado pelo 

expert já citado anteriormente: 

“Outro aspecto fundamental não observado nas planilhas de cálculo que 

fundamentaram os preços máximos estabelecidos no edital refere-se ao fato da  

manutenção da frota reserva ser um dos aspectos fundamentais para prestação 

de serviços da natureza do objeto licitado, tendo, inclusive, sido citado diversas  

vezes no Edital, conforme trechos transcritos a seguir. 

 

"d) Caso o veículo esteja em manutenção, a empresa vencedora 

deverá substituí-lo por outro veiculo reserva de igual ou superior 

qualidade, sem prejudicar a prestação de serviços;" 

Item 8 do Edital - "DAS CONDIÇÕES E PRAZOS " 

 

 

"18.12 Mesmo adotando padrões de eficiência, com redução de 

percentual sobre a remuneração pela ocorrência de eventos 

(ausência, pontualidade, entre outros), o desejável é a 

CONTINUIDADE da prestação do serviço, razão pela qual, 

mostra-se necessário a adoção de frota reserva por parte do 

proponente licitante;" 
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Item 18 do Edital - " DO VEÍCULO ESCOLAR CONTRATADO" 

 

 

"18.13 Visando a não oneração excessiva na prestação do serviço 

necessário a exigência de frota reserva na proporção de (01) um 

veículo reserva por lote, considerando aprovação na vistoria 

veicular e as mesmas especificações contidas no lote. Assim, por 

mais que sejam inclusos elementos de controles gerenciais com 

sanções predefinidas pela indisponibilidade de veículos para 

execução do contrato, necessário ressaltar a importância da 

contratação, com empresa capaz de assegurar um transporte 

que atenda aos requisitos de SEGURANCA, COMODIDADE E 

PONTUALIDADE." 

 

Item 18 do Edital - " DO VEÍCULO ESCOLAR CONTRATADO" 

 

Não obstante a todas as citações do Edital que reforçam a importância e a 

exigência da manutenção de veículos a serem utilizados para suprir eventuais 

necessidades de substituição de equipamentos, os custos relativos à depreciação 

desta parcela da frota não foram considerados, pois não foram considerados 

veículos reservas. A quantidade de veículos considerados em cada lote, para efeito 

do cálculo do custo de capital (depreciação), coincide com a soma da frota 

operacional definida para cada lote licitado, comprovando a não consideração dos 

veículos reservas. 

Todas as inconsistências aqui apontadas em relação à forma pela qual os custos 

de capital foram calculados na formulação do Edital fizeram com que os valores 

de referência adotados pela Administração não se prestem para fins de avaliação 

das propostas comerciais.  

A ausência de valores de referência justos para fins de avaliação por parte da 

Administração impossibilita que qualquer licitante venha a apresentar propostas 

comerciais, visto que, ao fazer todas as correções necessárias para que os valores 
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dos custos sejam corretamente estimados, seriam alcançados valores superiores 

àqueles apontados nos estudos econômicos do Edital, podendo  levar à 

desclassificação com base no item 8.2 do Edital, transcrito a seguir: 

"8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que:  

(...) 

III. Que apos a fase de lances ou negociação, quando houver, 

permanecerem com seus preços unitários e totais dos serviços 

licitados superiores aos preços atestados pela  Administração, ou 

que deixarem de apresentar a composição de custos unitários, 

conforme exigido neste Edital; " 

 

Custos variáveis 

 

Dentre as obrigações da contratada, estão a responsabilidade por manter os 

veículos em perfeitas condições de operação realizando as manutenções e 

higienização dos mesmos, conforme determina a cláusula 17.9 do Edital. 

 

“17.9 Utilizar veículo escolar com o máximo de 10 (dez) anos de 

uso durante toda a vigência do contrato, em perfeito estado de 

conservação, fazendo manutenções e higienização necessárias 

para não prejudicar o andamento das atividades da 

contratante;” 

 

Em agosto de 2017, a Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP 

divulgou o Método de cálculo e as Instruções práticas para cálculo dos custos de 

transporte, conhecido como “Planilha da ANTP”. A citada publicação sintetiza os 

estudos realizados por um grupo de técnicos de diversas entidades e se constitui 

no documento de referência utilizado nacionalmente como referência para cálculo 

dos custos de transporte público por ônibus urbanos. 

Os estudos da ANTP evidenciam a correlação entre a idade dos veículos e os gastos 

com peças e acessórios. Com base nos estudos elaborados, a ANTP apresentou 
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uma tabela que aponta os gastos médios anuais com peças e acessórios em 

relação ao preço do veículo novo. 

 

FAIXA ETÁRIA  

0 a 2 anos 6% 

2 a 4 anos 7% 

4 a 6 anos 8% 

6 a 8 anos 9% 

8 a 10 anos 10% 

Superior a 10 anos 12% 

 

O Edital de Licitação destaca as condições adversas sob as quais ocorrerá a 

operação do serviço contratado: 

 

“18.6-De conhecimento público e notório, a precariedade da 

malha viária utilizada pelos atuais prestadores do serviço de 

transporte escolar aos alunos atendidos na rede pública de 

ensino de Porto Velho, em geral, encontra-se desprovida de 

pavimento asfáltico, em condições precárias de conservação 

(mesmo que as vias sejam constantemente manutenidas, há o 

fator regional de solo/inverno amazônico e outros que não 

permitem intervenções a garantir a livre fluidez de veículos de 

médio/grande porte, empregados na atividade de transporte 

escolar;” 
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O Edital destaca ainda a previsibilidade de se incorrer em elevado valor de 

manutenção em função da idade do veículo: 

 

“18.8 Para a contratação objeto do presente, adota-se como 

limite máximo dos veículos contratados 10 (dez) anos, levando-

se em consideração que quanto mais antigo o veículo, maior será 

o custo de manutenção. Não obstante ao elevado valor de 

manutenção, o veículo deixará de ser utilizado para a 

contratação, implicando em resultado negativo na frequência 

dos alunos à escola;”  

 

Considerando a idade média dos veículos e as condições viárias, pode-se estimar, 

com base nos estudos da ANTP, que anualmente serão gastos, no mínimo, cerca 

de 10% do valor de um veículo novo para cada veículo da frota. 

Apesar da relevância dos custos de manutenção e das observações feitas no 

próprio Edital sobre as condições dos serviços que implicarão em alto volume de 

manutenções, o cálculo dos valores máximos estabelecidos no edital  foram 

elaborados sem levar em conta os valores que serão dispendidos com peças e 

acessórios pelas operadoras. 

Além da não inclusão dos valores dos custos de peças e acessórios para estimativa 

dos valores de referência, constatou-se que as planilhas elaboradas pela 

Administração apresentam erros nos cálculos dos custos relativos aos 

componentes de rodagem (pneus e recapagens). 

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. 
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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. 

Coeficiente de consumo por 

quilômetro 
0,00001 (1/100.000) 

Preço de um pneu R$ 1.4578,88 

Custo por quilômetro para um pneu R$ 0,014789 (0,00001 x 

1.4578,88) 

Custo por quilômetro por veículo 0,08873 (0,014789 x 6) 

 

Portanto, o valor considerado é quase sete vezes superior ao valor que deveria ter 

sido utilizado nos cálculos. O conjunto de erros cometidos no cálculo dos custos 

variáveis contaminou, irremediavelmente, os valores que a Administração utilizou 

para fins de estimativa dos custos do contrato e inviabilizam às empresas 

interessadas a apresentação de propostas comerciais ajustadas à realidade do 

objeto licitado.” 

O laudo pericial anexo é de uma clareza e objetividade única, e demonstra que, além da 

desconsideração dos corretos valores de depreciação de uma frota envelhecida, há ainda 

patente erro  nos cálculos apresentados e que fundamentam o presente certame, motivo pelo 

qual não há nenhuma outra medida cabível senão o provimento da presente impugnação, a 

fim de que sejam retificadas as disposições citadas  alhures. 

4. Anexo 9 - Calendário Escolar apócrifo e desatualizado 

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. 
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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. 

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. 

 

5. Da ilegalidade do processamento na modalidade de pregão  

Em uma atenta leitura aos dispositivos legais que regulamentam o transporte escolar no 

município de Porto Velho, verifica-se a segunda irregularidade do presente edital de pregão 

eletrônico. 

Nesse sentido, resta claro que a complexidade do objeto licitado demanda modalidade de 

licitação específica que respeite esses caracteres, não sendo possível a adoção do pregão 

eletrônico, justamente por não se tratar de serviços comuns, mas sim de serviço público 

complexo e de extrema relevância. 

Nota-se que o poder concedente não vem dando a devida importância para a complexidade 

da matéria, tanto que parte das últimas contratações realizadas pelo município resultaram em 
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um estado de calamidade atual do sistema, com diversos prejuízos para a população e para o 

próprio município, conforme diuturnamente denunciam os meios de comunicação12. 

Efetivamente, se tratam de 14 lotes de serviço, que somam mais de 13 mil quilômetros 

rodados por dia e mais de 146 veículos, em uma operação muito mais complexa que o 

transporte coletivo regular da grande maioria das cidades brasileiras. O conhecimento técnico 

e experiência exigidas para um serviço de tamanha complexidade faz necessário reconhecer 

que não se tratam dos serviços comuns de que trata a lei 10.520/2002, mas sim de serviços 

complexos sujeitos à concorrência, nos termos da lei 8.987/1995, ou pelo menos de serviços 

concedidos mediante autorização, mas extensamente regulados pelo poder público, o que 

infelizmente ainda não é o caso do município de Porto Velho. 

A complexidade do objeto do certame é reconhecida pelo próprio ente concedente no Anexo 

II do Edital (p. 71 do Edital), conforme se verifica pelo trecho abaixo: 

“A identificação e a descrição de cada lote, indicando o quantitativo de 

veículos a ser contratado, o quantitativo de alunos, de escolas 

pertencentes ao Estado e ao Município de Porto Velho, revelam a 

complexidade de um serviço essencial na sociedade, implicando nas 

responsabilidades compartilhadas com o próprio Estado de Rondônia 

e sociedade civil para compreender e enfrentar os problemas que 

envolvem o serviço de transporte escolar no município de Porto Velho.” 

Ora, se a própria administração admite a complexidade do objeto licitado, não pode a mesma 

se valer do procedimento de pregão para a outorga desse serviço público essencial e que 

beneficia mais de 5.000 crianças e adolescentes. 

                                                           
1 Diário da Amazônia. Mais de mil alunos sem transporte escolar em Porto Velho. Publicado em 06/09/2018. 
https://www.diariodaamazonia.com.br/mais-de-mil-alunos-sem-transporte-escolar-em-porto-velho/?dinamico 
acesso em 11. Dez. 2018 
2 Rondônia agora. Três semanas após a Operação Ciranda, transporte escolar continua suspenso em Porto 
Velho. Publicado em 13/06/2018 https://www.rondoniagora.com/geral/tres-semanas-apos-a-operacao-
ciranda-transporte-escolar-continua-suspenso-em-porto-velho acesso em 13.jun.2018 

https://www.diariodaamazonia.com.br/mais-de-mil-alunos-sem-transporte-escolar-em-porto-velho/?dinamico
https://www.rondoniagora.com/geral/tres-semanas-apos-a-operacao-ciranda-transporte-escolar-continua-suspenso-em-porto-velho
https://www.rondoniagora.com/geral/tres-semanas-apos-a-operacao-ciranda-transporte-escolar-continua-suspenso-em-porto-velho
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A complexidade das planilhas de custo e formação de preços, exigidas de todos os licitantes, 

bem como os caracteres específicos de cada lote licitado, demonstram que a inviabilidade de 

se considerar o transporte coletivo escolar como sendo um serviço comum. 

Nos termos do art. 2º do Decreto federal 5.450/2005, que regulamenta a lei do pregão 

eletrônico (lei 10520/2002), os serviços comuns são aqueles cujos padrões são objetivamente 

definidos pelo edital, que permitam aferir a exequibilidade das propostas de menor preço. 

Veja-se: 

Art. 2o  O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação 

do tipo menor preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento 

de bens ou serviços comuns for feita à distância em sessão pública, por 

meio de sistema que promova a comunicação pela internet. 

        § 1o  Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos 

padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado. 

        § 2o  Para o julgamento das propostas, serão fixados critérios 

objetivos que permitam aferir o menor preço, devendo ser 

considerados os prazos para a execução do contrato e do 

fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de 

desempenho e de qualidade e as demais condições definidas no edital. 

        § 3o  O sistema referido no caput será dotado de recursos de 

criptografia e de autenticação que garantam condições de segurança 

em todas as etapas do certame. 

        § 4o  O pregão, na forma eletrônica ,será conduzido pelo órgão ou 

entidade promotora da licitação, com apoio técnico e operacional da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, que atuará como provedor do 

sistema eletrônico para os órgãos integrantes do Sistema de Serviços 

Gerais - SISG. 
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        § 5o  A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação poderá 

ceder o uso do seu sistema eletrônico a órgão ou entidade dos Poderes 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, mediante celebração 

de termo de adesão 

Diferentemente disso, o atual instrumento convocatório define um teste de efetividade das 

propostas vencedoras e de sua viabilidade técnica e econômico-financeira, a partir da 

apresentação obrigatória de uma complexa planilha de custos formadora de preços, o que por 

si só retira a objetividade e a simplicidade naturais do procedimento de pregão.  

Além disso, o poder público estabelece uma série de fatores a serem avaliados de forma 

subjetiva, tais como a qualidade dos veículos, a qualificação de motoristas e monitores e a 

experiência da empresa no setor, auferida através de atestados de qualificação técnica.  

Outrossim, dada a complexidade do objeto, o edital prevê a realização de visita técnica para 

conhecimento de todos os fatores atrelados ao sistema. Veja-se: 

10.4.1. Caso a licitante entenda necessário para fins de elaboração de 

sua proposta, poderá realizar Visita Técnica ao local de execução do 

objeto deste edital, a fim de conhecer as condições do local onde será 

executado o objeto da licitação, bem como se inteirar cuidadosamente 

das condições e do grau de dificuldade dos serviços. 

10.4.2. Optando pela Visita Técnica, a licitante deverá solicitar, a partir 

da publicação do edital e até 72 (setenta e duas) horas antes da 

abertura do certame, o agendamento da visitação aos itinerários de 

seu interesse para o reconhecimento das rotas/itinerários 

especificadas neste edital. 

10.4.3. O agendamento da visita, poderá ser feito junto à Divisão de 

Transporte Escolar/SEMED ou Comissão de Fiscalização do Transporte 

Escolar da SEMED, no horário das 8 às 14 horas, localizada na Rua Elias 

Gorayeb nº 1514, Bairro Nossa Senhora das Graças, Porto Velho – RO, 
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ou ainda pelo Telefone: (69)3901-2817, End. eletrônico: 

cmte.semed@gmail.com e/ou dsle.semed@gmail.com. 

10.4.4. A licitante fica ciente de que, optando ou não por realizar a 

Visita Técnica, posteriormente não será admitida qualquer alegação 

de desconhecimento das condições para a execução do Objeto. 

Ora, se é prevista a realização de visita técnica para conhecimento completo das condições do 

sistema e do objeto licitado, evidentemente o edital não dispõe de todas as condições 

objetivas necessárias para qualificar o transporte coletivo escolar como sendo um serviço 

comum sujeito a pregão. 

Obviamente, a complexidade e especificidade do objeto, que demandam conhecimento 

específico das condições do local e amplo conhecimento técnico da operação, até porque as 

licitantes estão sujeitas à visita técnica e à apresentação de uma planilha formadora de custos 

e preços, demonstram que o objeto licitado demanda outra modalidade de licitação, qual seja 

a concorrência. 

Em uma simples conclusão, os serviços ora licitados, por serem extremamente complexos e 

dependerem da verificação obrigatória das condições sui generis do sistema e da viabilidade 

econômica financeira, não podem ser considerados como comuns, tornando ilegal o 

procedimento de pregão. 

Da mesma forma, o art. 23 da lei 8.666/93 c/c art. 1º do Decreto 9.412/2018, ao determinar 

a modalidade da concorrência, expressamente define que tal procedimento deverá ser a 

aplicada em caso de serviços em valor superior a R$1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e 

trinta mil reais), como se verifica a seguir: 

Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III 

do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes 

limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: 

(...) 
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II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: 

(...) 

c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil 

reais).   (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)    (Vide Decreto nº 

9.412, de 2018)    (Vigência) 

Decreto 9412/2018 

Art. 1º  Os valores  estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos 

seguintes termos:  

II - para compras e serviços não incluídos no inciso I: 

a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis 

mil reais); 

b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (um milhão, 

quatrocentos e trinta mil reais); e 

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, 

quatrocentos e trinta mil reais). 

Analisando o edital, verifica-se que seu objeto envolve contrato estimado no valor de 

R$19.667.834,06 (dezenove milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e 

quatro reais e seis centavos), nos termos do item 3.3 da parte geral do instrumento 

convocatório. 

 Ora, seja pelos postulados da complexidade dos serviços e da sua relevância financeira que 

ultrapassa o limite definido no art. 23 da lei 8.666/93, resta clara a inaplicabilidade do 

procedimento de pregão definido pela lei 10.520/2002. 
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Não há outra conclusão senão a de que o presente procedimento de pregão não condiz com 

a modalidade de licitação necessária para concessão do presente serviço público essencial tão 

complexo e financeiramente relevante, sendo, pois, necessária a formatação de um 

procedimento de concorrência para a outorga do presente serviço de transporte coletivo 

regular escolar. 

A jurisprudência coaduna com a interpretação acima demonstrada, refutando a hipótese do 

pregão para serviços de transporte público coletivo escolar, como se nota pelo julgado a 

seguir, emitido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 672377-7, DA COMARCA DE 

PRUDENTÓPOLIS – VARA ÚNICA. AGRAVANTE: TRANSPORTES 

TRANSJACIABA LTDA – EPP. AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO PARANÁ. RELATOR: DES. MARCOS MOURA.  DIREITO 

ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA  

ANTECIPADA – TRANSPORTE COLETIVO ESCOLAR – ANULAÇÃO DO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2009 – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, DETERMINANDO AO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS 

QUE REALIZE NOVO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO, DESTA VEZ NA 

MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA, E PROIBIU A EMPRESA AGRAVANTE 

DE PARTICIPAR DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL – ALEGAÇÃO DE 

QUE O PROCEDIMENTO ADOTADO (PREGÃO PRESENCIAL) NÃO É 

ILEGAL – NÃO CABIMENTO – SITUAÇÃO QUE EXIGE A MODALIDADE DE 

CONCORRÊNCIA – VALOR DO CONTRATO DE APROXIMADAMENTE 2,7 

MILHÕES DE REAIS – SERVIÇO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO 

COMUM – DECISÃO MANTIDA NESSE ASPECTO – ALEGAÇÃO DE QUE 

NÃO HÁ NADA QUE JUSTIFIQUE A EXCLUSÃO DA EMPRESA 

AGRAVANTE DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL – ACOLHIMENTO – 

AUSÊNCIA DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL NO SENTIDO DE 

PROIBI-LA DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO – NECESSIDADE DE 

REFORMA PARCIAL DA DECISÃO PARA PERMITIR QUE A EMPRESA 
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AGRAVANTE POSSA PARTICIPAR DA CONTRATAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 

DESDE QUE ATENDA A TODAS AS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS NO 

CONTRATO E CORRIJA AS FALHAS APONTADAS NO QUE DIZ RESPEITO 

À COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. Considerando-se o valor do contrato, qual seja, de 

aproximadamente R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil 

reais), e a característica do serviço licitado (transporte escolar), a 

Administração Pública deveria ter observado o disposto nos artigos 22, 

inciso I, e 23, inciso II, alínea c, ambos da Lei nº 8.666/1993, os quais 

estabelecem como   modalidade de licitação a concorrência, e não o 

pregão presencial. 

2. Segundo a Lei nº 10.520/2002, o pregão presencial é utilizado 

apenas para a contratação de serviços comuns, cujo padrão de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no 

Edital, não sendo, portanto, a modalidade indicada na hipótese em 

discussão. 

3. Além disso, entende-se que, no caso em discussão, não houve 

interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo, uma vez que o 

magistrado não emitiu juízo de valor sobre o ato administrativo, mas 

apenas o analisou sob o aspecto da legalidade, verificando a 

conformação do ato com as normas legais que o regem. 

4. Não tendo sido observada a aplicação de qualquer sanção 

administrativa ou judicial à empresa agravante, no sentido de proibi-

la de contratar com o Poder Público, merece reforma a decisão 

agravada para permitir a sua participação na contratação 

emergencial, desde que atenda a todas as exigências impostas pela 

Administração Pública no contrato e corrija as falhas apontadas nos 
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autos no que diz respeito à comprovação da segurança no transporte 

escolar. 

(TJPR - AI 672377-7 Relator(a): José Marcos de Moura Órgão Julgador: 

5ª Câmara Cível Comarca: Prudentópolis. Data do Julgamento: 

24/05/2011 Fonte/Data da Publicação: DJ: 645 03/06/2011) 

Dadas todas as evidencias alhures, resta claro que a manutenção do presente procedimento 

de pregão constitui ilegalidade clara, podendo atrair responsabilidades até mesmo à pregoeira 

e ao prefeito, que juntamente com a sua equipe assume o dever de constatar que o contrato 

a ser firmado será o mais vantajoso à administração.. 

Evidentemente, diante de tal celeuma, a decisão mais correta e sensata, dada a complexidade 

do objeto e sua relevância financeira, operacional e até mesmo social, é a anulação do 

certame e a escolha de outra modalidade de procedimento de contratação, tal qual define a 

lei 8666/93. 

Assim, deve ser o presente edital retificado, de modo a delimitar procedimento adequado ao 

invés da modalidade de pregão.  

6. Complexidade – prazo exíguo/calamidade do serviço 

Da complexidade demonstrada no tópico anterior chega-se a outra inafastável constatação, 

qual seja a de que o prazo para formulação das propostas concedido pelo poder público 

municipal é exíguo e impossibilita a correta compreensão do objeto licitado. 

Nesse passo, inicialmente se ressalta que entre a data de abertura de propostas e a publicação 

do edital (18/07/2019 – às 10h00 no horário de Brasília) e a data de disponibilização do mesmo 

através de publicação (27/06/2019) decorrerão apenas 15 (quinze) dias úteis, sendo que a 

equipe técnica da prefeitura somente estará disponível aos licitantes no período entre 08:00h 

e 14:00h do horário local nesses dias que antecederão a abertura do pregão. 
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Analisando todas as condições definidas no edital, constata-se que a formulação adequada 

das propostas é praticamente impossível, senão para os atuais operadores do sistema, dado 

que o conhecimento do objeto licitado em tão pouco prazo é totalmente impossível. 

Não obstante haja o interesse do município em licitar o sistema de forma mais rápida possível, 

o açodamento causado pela disponibilização de um prazo tão exíguo e indevido acaba por 

restringir a concorrência, favorecendo as empresas que atualmente prestam serviços no 

município. 

Ressalta-se que tal prática, à evidência, é expressamente vedada pelo inciso I do art. 3º da lei 

8666/93, que veda a inclusão de condições que restrinjam o caráter competitivo. Cite-se: 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 

a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 

que lhes são correlatos.                    (Redação dada pela Lei nº 12.349, 

de 2010)          (Regulamento)            (Regulamento)              (Regulamento) 

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 

ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 

sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 

ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 

8.248, de 23 de outubro de 1991;                   (Redação dada pela Lei nº 

12.349, de 2010) 
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Em face disso, requer seja suspenso o certame, devendo ser adequado o prazo de 

apresentação e abertura das propostas à complexidade do certame, sendo evidentemente 

concedido prazo adequado para que os licitantes, principalmente aqueles que não atuem 

atualmente no sistema de transporte coletivo escolar do município, possam obter todas as 

complexas informações que são necessárias para a formulação de propostas em pé de 

igualdade com outros licitantes locais, sob pena de provável favorecimento indevido da 

licitação. 

Como já disposto no tópico anterior, a complexidade do certame e a ausência de todos os 

dados necessários à formulação da proposta, no edital, impedem a realização do 

procedimento na modalidade de pregão, e consequentemente também impedem que seja 

concedido prazo tão exíguo para a formulação das propostas e conhecimento do objeto 

licitado. 

Em face disso, reitera o pedido de imediata suspensão do certame, para que sejam adequados 

a modalidade e o prazo da licitação à complexidade do objeto licitado, uma vez que a 

manutenção do atual procedimento invariavelmente recairá em procedimentos 

administrativos e judiciais que podem macular todo o processo administrativo. 

7. Impossiblidade da apresentação da frota no prazo definido pelo edital 

Ainda dentro do conceito de exiguidade e inexequibilidade do prazo concedido pelo edital de 

licitação, os itens 19.1 e 19.4 da parte geral definem que as licitantes vencedoras deverão 

apresentar os 146 (cento e quarenta e seis) veículos adquiridos e destinados exclusivamente 

à prestação de serviços licitada, no prazo de 20 (vinte) dias corridos da homologação do 

resultado do certame. Veja-se: 

19.1 Após a Homologação e para efeito de contratação o licitante 

vencedora deverá apresentar os veículos para vistoria, averiguação 

das condições de uso e da aptidão para realização dos serviços, em 

local apropriado dentro da cidade de Porto Velho e indicado pela 

contratada, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, contados da data 

da requisição da Secretaria Municipal de Educação, após a 
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homologação do objeto, para inspeção da Comissão de Fiscalização do 

Transporte Escolar da Divisão de Transporte Escolar/SEMED. 

(...) 

19.4 A não apresentação dos veículos de transporte escolares, pelos 

licitantes vencedores do certame, no prazo de até 20 (vinte) dias, para 

realização da vistoria, será considerada como desistência e 

consequentemente acarretará a aplicação das penalidades previstas 

em lei, e as providências necessárias para a convocação do segundo 

colocado no certame licitatório; 

Considerando que antes da apresentação dos veículos será necessário adquiri-los, recebe-los, 

adequá-los às regras determinadas pela municipalidade, registrá-los perante o município de 

Porto velho e encaminhá-los à vistoria, resta claro que o prazo de 20 (vinte) dias é totalmente 

inadequado e inexequível, a não ser para os atuais prestadores do serviço de transporte 

escolar da cidade. 

Com efeito, tal exigência de prazo tão reduzido favorece claramente as empresas que já 

possuem frota disponível para a operação, e aquelas que atualmente já prestam serviço no 

município e que já possuem os veículos adequados para a prestação. À evidência, tal prazo 

constitui cláusula que favorece as empresas de grande porte localizadas no município, 

restringindo a participação de licitantes de todo o restante do Brasil que atendem aos 

requisitos do edital, mas por motivos óbvios não possuem frota ociosa de 146 (cento e 

quarenta e seis) veículos antes mesmo do final do certame licitatório. 

A violação ao já citado artigo 3º da lei 8666/93 é clara, na medida em que os prazos de 

apresentação dos veículos é por demais exíguo e impede que qualquer licitante estabelecido 

fora do município de Porto Velho possa cumprir com as exigências do poder público. 

Ainda sobre o tema, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais publicou cartilha 

endereçada aos municípios mineiros, apontando os tipos de irregularidade mais comuns em 

editais, dentre elas a exiguidade do prazo para apresentação de equipamentos e bens. Cite-

se: 
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A exigência de que os produtos sejam entregues em prazo exíguo após 

o recebimento da autorização de fornecimento expedida pela 

Prefeitura é irregular, uma vez que tal medida restringe o universo dos 

licitantes, privilegiando apenas os comerciantes locais. 

Na fixação do prazo de entrega do produto deve-se levar em 

consideração a questão da localização geográfica do órgão licitante, 

de forma a permitir que o maior número de interessados tenha 

condições de participar da licitação. Deve-se observar, ainda, o tempo 

que o licitante vencedor disporá entre o recebimento da ordem de 

compra e a efetiva entrega dos pneus, considerando o seguinte 

sistema operacional: separação dos produtos licitados, carregamento 

e deslocamento da sede da empresa até o Município. 

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais se manifestou em 

decisão liminar, nos seguintes processos: 

[...] se mostra desarrazoada e excessiva, comprometendo o caráter 

competitivo do certame, já que contribui para afastar potenciais 

fornecedores, incapazes de assumir tais obrigações em razão da 

distância entre suas sedes e o município, privilegiando apenas os 

fornecedores locais, o que contraria o disposto no inciso I do §1º do art. 

3º da Lei nº 8.666/93. 

[...] 

Ademais, não se revela razoável fixar prazo de apenas 24 (vinte e 

quatro) horas para o fornecimento dos produtos licitados, tendo em 

vista que estes se destinam à manutenção da frota municipal cujo 

planejamento é indispensável. 

(Denúncia nº 862.524 – Relator: Conselheiro Cláudio Couto Terrão, 

sessão de julgamento para referendo pela Primeira Câmara em 

1º/11/2011). 



Página 50 de 66 
 

*** 

De fato, os motivos esposados pelo Denunciante são suficientes para 

se proceder à imediata suspensão do certame. 

É que o indigitado edital de pregão presencial exige que a empresa 

vencedora do certame proceda à entrega dos produtos licitados em até 

dois dias úteis, contados do recebimento da ordem de compras. 

Ora, é clarividente que a imposição de prazo tão diminuto para entrega 

do material inviabiliza a participação de empresas que não estejam 

próximas das imediações do Município [...]. 

Na fixação do prazo de entrega da mercadoria deve-se atentar para a 

ampla competitividade e para a realidade do mercado, levando-se em 

conta a localização geográfica do Município e o tempo que o 

fornecedor disporá entre o recebimento da ordem de compra e a 

efetiva entrega das mercadorias, considerando a separação dos 

produtos licitados, o carregamento e o deslocamento. Por isto a 

importância da Administração Pública, no exercício de suas atividades, 

pautar-se em um planejamento, de forma a não submeter o licitante 

vencedor a súbitas necessidades, colocando-o em eterno estado de 

prontidão para atender a demandas em prazo demasiado exíguo. 

Orientação: 

Ademais, não se mostra razoável que a Administração Municipal, a 

quem compete o exercício de suas obrigações pautada em mínimo 

planejamento, submeta empresas com quem contrata a súbitas 

necessidades, colocando-as em eterno estado de prontidão para 

atender a demandas em prazo demasiado exíguo. 
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A exigência retratada no Edital de Pregão Presencial [...], sem a menor 

dúvida, afronta a competitividade e a razoabilidade, sendo contrária, 

portanto, aos princípios insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.666/93, [...]. 

(Denúncia nos 862.797 – Relator: Conselheiro Presidente Antônio 

Carlos Andrada, sessão de julgamento para referendo pela Segunda 

Câmara em 09/02/2012). 

Outros precedentes deste Tribunal: Denúncias nºs 862.865, 862.949, 

862.994, 863.025, 863.000, 863.004, 862.794, 862.790, 862.972, 

862.864.3 

O posicionamento acima, data vênia, encerra qualquer dúvida quanto à ilegalidade e ausência 

de razoabilidade do prazo definido no edital de pregão ora discutido, devendo os referidos 

itens relativos ao prazo de apresentação serem retificados, de forma a se conceder prazo 

adequado, não inferior a 60 (sessenta dias), para que o licitante possa se estabelecer no 

município e apresentar sua frota de operação. Qualquer medida ao contrário, como bem 

defendido pelo TCE de Minas Gerais e por todos os tribunais de contas brasileiros, importará 

em favorecimento indevido dos licitantes locais e consequente violação ao art. 3º da lei 

8.666/93. 

8. Ilegalidade da Idade máxima de 10 anos (lei 1673/2016) 

Analisando o instrumento convocatório, constata-se mais uma grave ilegalidade que exsurge 

da leitura do projeto básico do Edital em discussão, na medida em que a idade máxima dos 

veículos, nos termos da lei municipal 1.673/2006, não vem sendo respeitada pelo executivo 

municipal. 

Nesse passo, o legislador municipal, ao delimitar a idade máxima do veículo utilizado no 

transporte escolar do município, determina como limite da vida útil do veículo o prazo de 12 

(doze) anos contados da sua fabricação. Veja-se: 

                                                           
3 TCE-MG. Principais irregularidades  encontradas em editais de licitação. Disponível em 
https://www.tce.mg.gov.br/IMG/Comissao%20de%20Publicacoes/Cartilha%20Licita%C3%A7%C3%A3o%20de%
20Pneus%20para%20intranet_v2.pdf. P. 3. Acesso em 11. Dez.2018 

https://www.tce.mg.gov.br/IMG/Comissao%20de%20Publicacoes/Cartilha%20Licita%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pneus%20para%20intranet_v2.pdf
https://www.tce.mg.gov.br/IMG/Comissao%20de%20Publicacoes/Cartilha%20Licita%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pneus%20para%20intranet_v2.pdf
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LEI Nº 1.673 , DE 03 DE JULHO DE 2006. 

“Limita a vida útil do veículo automotor coletivo destinado ao 

transporte escolar em no máximo 12 (doze) anos e dá outras 

providências.” 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição 

que lhe é conferida nos incisos IV do artigo 87 da Lei Orgânica do 

Município de Porto Velho, FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE 

PORTO VELHO aprovou e eu sanciono a seguinte: 

LEI: 

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. 

Analisando o edital de pregão, verifica-se que o poder concedente exige, ao contrário do que 

determina a lei 1673/2006, que os veículos a serem utilizados no serviço de transporte 

coletivo escolar do município deverão ter idade máxima de 10 anos, em franca violação ao 

dispositivo legal que regulamenta a questão. Cite-se, nesse sentido, o disposto nos itens 17.9 

e 18.5 a 18.9 do Projeto básico (anexo II): 

“17.9 Utilizar veículo escolar com o máximo de 10 (dez) anos de uso 

durante toda a vigência do contrato, em perfeito estado de 

conservação, fazendo as manutenções e higienização necessárias para 

não prejudicar o andamento das atividades da contratante; 

(...) 

18.5 Idade máxima do veículo contratado é de 10 (dez anos) durante 

toda a vigência do contrato, sendo que a SEMED é a responsável pelo 

acompanhamento do cumprimento do contrato e condições dos 

veículos contratados para o transporte dos alunos residentes na área 

rural do município de Porto Velho e seus Distritos. Para a adequada 

prestação do serviço de transporte escolar, é necessário estabelecer 
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padrões mínimos quantitativos e qualitativos da frota contratada, 

assegurando ao aluno, segurança, comodidade e pontualidade; 

18.7 Considerando que empresas de transporte, no gerenciamento de 

suas frotas, adotam como fator de depreciação gerencial/contábil 

tabela da Receita Federal, com vida útil de ônibus em 10 (dez) anos, o 

que representa uma média anual de 20% (vinte por cento), ou com 

valor residual, depreciação anual de 10% (dez por cento), valores estes 

que são incluídos nas planilhas de custos e formação de preços para 

apresentação de proposta comercial; 

18.8 Para a contratação objeto do presente, adota-se como limite 

máximo dos veículos contratados 10 (dez) anos, levando-se em 

consideração que quanto mais antigo o veículo, maior será o custo de 

manutenção. Não obstante ao elevado valor de manutenção, o veículo 

deixará de ser utilizado para a contratação, implicando em resultado 

negativo na frequência dos alunos à escola;” 

À evidência, o edital viola frontalmente o determinado pelo legislador municipal, gerando 

obrigação não prevista em lei e que encerra não só em violação ao dispositivo legal em 

comento, mas também gera sobrepreço e custos indevidos ao serviço a ser prestado. 

Evidentemente, ao delimitar a idade máxima em 12 anos, o poder legislativo municipal 

objetiva viabilizar a realização do serviço respeitando os padrões de qualidade exigidos pela 

legislação federal e a necessária modicidade dos recursos destinados à prestação do serviço 

de transporte coletivo escolar. 

Entretanto, quando o executivo municipal viola tal determinação do legislativo, usurpando 

sua competência e determinando idade máxima menos que a legalmente prevista, acaba por 

encarecer a prestação de serviços ora licitada e restringir a concorrência, na medida em que, 

com idade máxima de 10 (dez) ao invés dos 12 (doze) anos definidos na lei 1.673/2006, 

obrigatoriamente os licitantes deverão despender maiores valores para aquisição de uma 

frota mais nova para atender às exigências da municipalidade.  
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Essa prática revela claro sobrepreço, tal qual como conceituado pelo legislador federal na lei 

13.303/2016, verbis: 

Art. 31.  As licitações realizadas e os contratos celebrados por 

empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a 

assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se 

refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se 

caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os 

princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da 

economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da 

vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de 

competitividade e do julgamento objetivo.  

§ 1o  Para os fins do disposto no caput, considera-se que há:  

I - sobrepreço quando os preços orçados para a licitação ou os preços 

contratados são expressivamente superiores aos preços referenciais de 

mercado, podendo referir-se ao valor unitário de um item, se a 

licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, ou ao 

valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por preço 

global ou por empreitada; 

(...) 

Ora, se a legislação permite a utilização de veículos de até 12 anos de idade máxima, é claro 

que estes serão mais baratos que os de 10 anos exigidos pelo edital. Em consequência disso, 

as propostas a serem ofertadas serão necessariamente maiores do que as necessárias para a 

execução dos serviços dentro dos padrões exigidos pelo legislador, o que caracterizará 

evidente sobrepreço, gerando prejuízos não só aos licitantes, mas também ao erário 

municipal, na medida em que a administração vem se utilizando de parâmetro 

manifestamente ilegal. 
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A ilegalidade de tal dispositivo editalício salta aos olhos e deve ser reconhecida por este TCE, 

na medida em que, se a legislação define um parâmetro adequado para a prestação, não pode 

o executivo, por mais nobre que seja sua intenção, definir de forma distinta. Ou seja, ainda 

que seja louvável a intenção do executivo de ter uma frota mais nova para a prestação dos 

serviços, resta claro que tal medida não pode violar as definições do legislador sobre a 

matéria, sob pena de usurpação da competência do legislativo, sobrepreço do serviço a ser 

prestado e prejuízo ao erário público. 

Ademais, resta claro que a referida violação ao disposto na legislação acaba por violar o 

princípio da vantajosidade da administração, tão decantado na doutrina e disposto no art. 3º 

da lei 8666/93, na medida em que os custos da prestação serão indevidamente relevados para 

o fornecimento e manutenção de uma frota mais nova que a legalmente exigível. 

O TCU, em análise de matéria semelhante, já definiu a ilegalidade da prática de sobrepreço tal 

qual como realizada pelo poder público municipal, gerando responsabilidades não só para os 

particulares, mas também para os agentes públicos que as cometeram: 

GRUPO II – CLASSE IV – Plenário TC 034.420/2011-8 [Apenso: TC 

001.270/2011-7] Natureza: Tomada de contas especial Unidade: 

Município de Farias Brito - CE . Responsáveis: José Vandevelder Freitas 

Francelino (351.638.524-34); Maria Socorro de Menezes (455.797.683-

20); PA Construções Eventos e Serviços Ltda. (09.390.403/0001-69)  

Advogado constituído nos autos: Tatiana Francelino Moreira Leitão 

(OAB/CE 16.604). 

SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PNATE. 

SUPERFATURAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

ESCOLAR. SUBCONTRATAÇÃO INTEGRAL DOS SERVIÇOS. TRANSPORTE 

REALIZADO COM USO DE CAMINHONETES. CITAÇÃO E AUDIÊNCIAS. 

AUSÊNCIA DE RAZOÁVEL CERTEZA SOBRE O VALOR DO DÉBITO. 

CONTRATAÇÃO ANTIECONÔMICA. CONTAS IRREGULARES. MULTA. 

(...) 
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Em relação ao Contrato firmado no ano de 2009, que é o objeto da 

presente auditoria, a equipe cotejou os preços contratados pela 

empresa PA Construções junto à Prefeitura Municipal de Farias Brito 

com os pagos por citada empresa aos particulares que efetivamente 

realizaram os serviços de transporte escolar. O resultado desse cotejo 

pode ser encontrado na planilha eletrônica confeccionada pela equipe, 

que compõe a evidência ‘Superfaturamento Transporte Escolar’, fls. 

1/2, que serve de evidência analítica e demonstra a ocorrência de 

sobrepreço, que eventualmente se transformou em superfaturamento. 

(...) 

(TCU - Plenário TC 034.420/2011-8 [Apenso: TC 001.270/2011-7] 

Natureza: Tomada de contas especial - ACÓRDÃO 2699/2013 – Relator 

AUGUSTO SHERMAN - Data da sessão 02/10/2013 Número da ata 

38/2013) 

Evidentemente, o sobrepreço praticado pela adoção de idade máxima menor que a 

legalmente prevista pode levar ao provável superfaturamento pelas licitantes, o que 

evidentemente não é desejado nem pelos particulares nem pela administração pública. 

Assim, requer seja julgada procedente a presente impugnação, a fim de que tanto os itens 

17.9, 18.5, 18.6 e 18.7 do anexo II do Edital, quanto todos os estudos econômicos 

apresentados pela administração no certame sejam retificados de modo a respeitar a idade 

máxima de 12 (doze) anos definida pela lei 1.673/2006 e excluir os efeitos econômicos nocivos 

da utilização de um parâmetro não previsto pelo legislador. 

9. Cumulação indevida de garantia e patrimônio líquido (item 10.5.7 e iem 28.1) 

A parte geral do Edital estabelece, em seu item 5.4.7, determina que as licitantes que não 

atingirem os índices econômicos mínimos definidos no edital (LG, SG e LC) deverão comprovar 

possuir um capital social ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 5% (cinco por cento) do 

valor estimado do contrato. 
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5.4.7. A empresa licitante que apresentar resultado menor a 1 (um), 

em qualquer dos índices constantes no subitem 5.4.5 e 10.5.6 deste 

Edital, deverá comprovar capital social registrado ou patrimônio 

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

de acordo com os parágrafos 2° e 3°, do artigo 31 da Lei 8.666/93. 

Ainda de acordo com a lei 8666/93, o item 28.1 do edital determina que os licitantes 

vencedores deverão apresentar garantias de contratação correspondente a 5% do valor do 

contrato. 

28.1 Para o fiel cumprimento das obrigações do contrato, a 

CONTRATADA, no ato da assinatura, apresentará garantia 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratação 

em favor do CONTRATANTE, em observância ao artigo 56, 2º, da Lei 

Federal nº 8.666/93; 

Sobre esta matéria de exigência de garantias, o §2º do art. 31 da Lei 8666/93 é peremptório 

ao assim definir: 

“§ 2º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução 

de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório 

da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido 

mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1º do art. 56 desta Lei, 

como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-

financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do 

contrato a ser ulteriormente celebrado.” 

Portanto, conforme se observa do texto legal acima, a lei permite, de forma alternativa, uma 

das seguintes formas de garantia ao adimplemento do contrato a ser celebrado: a exigência 

de Capital mínimo, a exigência de Patrimônio Líquido mínimo ou as garantias previstas no §1º 

do art. 56 desta mesma lei (caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia e 

fiança bancária). 
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Ocorre que, no certame em questão, são exigidas, cumulativamente, duas formas de garantia, 

quais sejam, garantia de execução do contrato, e capital social ou patrimônio líquido mínimo 

equivalente a 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato, o que evidentemente viola 

a lei, nos termos da remansosa jurisprudência definida pelo Tribunal de Contas da União, que 

gerou há muito a edição da súmula 275, a seguir citada: 

Sumula 275: “Para fins de qualificação econômico-financeira, a 

Administração pode exigir das licitantes, de forma não cumulativa, 

capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que 

assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de 

compras para entrega futura e de execução de obras e serviços”. 

Não há dúvidas, pois, de que a exigência cumulativa de garantias, tal qual como exigido no 

edital ora impugnado, fere o Art. 31 da lei 8666/93 e atenta contra a jurisprudência do Tribunal 

de Contas da União. 

A clareza da ilegalidade acima citada é patente, de modo que, por ser ilegal a cumulação de 

garantias, deve ser o edital readequado do Edital para que passe a exigir apenas um tipo de 

garantia, dentro daquelas estabelecidas no §2º do art. 31 da Lei 8666/93, sendo as demais 

garantidas cumulativas extirpadas do instrumento convocatório, sob pena de restrição à 

competitividade e às normas gerais que regem todo e qualquer procedimento licitatório em 

curso no ordenamento pátrio. 

10. Documentos só da matriz e nunca de filiais (10.6.4.ii)  

O subitem 10.6.4.II do Edital, permite que os licitantes apresentem documentos de habilitação 

relativos à sede ou às filiais, se por acaso estiverem participando do certame por meio de suas 

filiais. Cite-se: 

“10.6.4. A documentação deverá ser apresentada em original ou por 

meio de qualquer processo de cópia, exclusivamente autenticada por 

Tabelião de Cartório de Notas ou Servidor da Superintendência 

Municipal de Licitações – SML, mediante apresentação dos originais 

para conferência, sendo que as certidões emitidas pela Internet 
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somente terão validade após a verificação “on line” por membro da 

equipe de apoio ou pelo Pregoeiro, devendo, ainda, ser observado o 

seguinte: 

I. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 

obrigatoriamente em nome da empresa que participar do presente 

certame e, deverão conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo; 

II. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em 

nome da matriz ou, se for a filial, todos os documentos deverão estar 

obrigatoriamente em nome desta, exceto aqueles que pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. A referida comprovação, que é obrigatória, é de exclusiva 

responsabilidade do licitante. 

Apesar de o referido dispositivo permitir participação no certame por meio das filiais de uma 

licitante, a lei 8666/93 veda peremptoriamente o referido procedimento, determinando que 

toda a documentação relativa à habilitação dos licitantes deverão ser apresentados em 

relação à sua sede, não sendo previsto o cumprimento deste item por meio da apresentação 

de documentos de filiais das empresas. 

Nesse sentido, todas as exigências de habilitação constantes do art. 29 e 31 da lei 8666/93 

remetem à documentação relativa à sede da empresa licitante, e não poderia deixar de ser 

assim, já que as filiais, por definição, não possuem capacidade jurídica autônoma, e sequer 

possuem a natureza de pessoas jurídica, sendo somente um estabelecimento auxiliar de 

promoção das atividades da empresa. 

Em sendo assim, indevida se mostra a exigência de apresentação de certidões relativas a filiais 

constante no item 10.6.4.II da parte geral do edital, devendo o edital ser retificado de modo 

a se excluir a referida exigência editalícia. 

11. Da Participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Item 9 
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O instrumento convocatório estabelece, em sua parte geral, documentos e procedimentos 

para comprovação do enquadramento da licitante na condição de microempresa ou empresa 

de pequeno porte, para usufruir dos benefícios que a Lei Complementar 123 de 2006 concede 

a estas empresas. 

No entanto, o Edital não deixa claro que tal benefício se aplica somente às microempresas e 

empresas de pequeno porte que participarem do certame licitatório individualmente, não 

sendo abrangidas por esse benefício aquelas empresas que se consorciarem com outras, vez 

que o Consórcio se configuraria pela união de duas ou mais pessoas jurídicas que possuem 

participação sobre os negócios objeto do consórcio. 

Nesse sentido, o art. 3º, § 4º, da lei complementar 123/2006, impede a concessão dos 

benefícios da lei a pessoas jurídicas cujo capital participe outra pessoa jurídica. Veja-se: 

“§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto 

nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei 

Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 

I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

(...) 

VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

(...)” 

Desse modo, considerando que o consórcio evidentemente é formado por 2 ou mais empresas 

que possuem participação nos negócios, os licitantes que formarem consórcio, ainda que 

composto por uma ou mais microempresas ou empresas de pequeno porte, não fazem jus ao 

benefício da LC 123/06. 

Ademais, deve-se levar em conta que o contrato de concessão faz previsão de receitas a serem 

recebidas pela concessionária em montante equivalente a R$ 19.667.834,06 (Dezenove 

milhões, seiscentos e Sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e seis centavos) 
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em um ano, valor esse que ultrapassa o limite legal anual das microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

Mesmo se levando em conta a Lei Complementar nº 155/2016, que alterou a Lei 

Complementar nº 123/2006, aumentando o limite máximo de faturamento anual para 

R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para as microempresas e de R$ 4.800.000,00 

(quatro milhões e oitocentos mil reais) para as empresas de pequeno porte, os valores 

percebidos pelas mesmas durante o período de concessão continuaria a extrapolar os limites 

legais anuais. 

Dessa forma, não deveriam ser admitidos benefícios a ME e EPP, pois essa forma jurídica não 

se sustenta para a concessão, de modo que requer a Impugnante que tais benefícios sejam 

excluídos do item de condições de participação. 

 

12. Da ilegal restrição da soma de períodos de atestados 

O item 10.a.3 do edital veda a possibilidade de soma de períodos de atestados de execução 

em períodos distintos. Veja-se: 

a.3. A análise de cada subitem relativo ao Atestado de Capacidade 

Técnica quanto às características e quantidades estabelecidas nas 

letras “a.1” e “a.2” deste subitem deverão ser avaliados 

individualmente de acordo com o previsto neste tópico, sendo 

inabilitadas as Licitantes que não atendam ao mínimo previsto ali 

previsto. 

a.4. Não será admitida para fins de soma de atestado(s) de capacidade 

técnica que visem comprovar as quantidades estabelecidas na letra 

“a.2” deste subitem, a execução de objeto que tenha sido realizada em 

períodos distintos ou não concomitantes, por não garantirem à 

comprovação da capacidade de atendimento global da frota no 

mesmo período. 
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Ocorre que ao assim proceder, a administração municipal viola regramento expresso da lei 

8666/93, em seus arts. 31 e 33, a seguir dispostos: 

 

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

(...) 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 

possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 

proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, 

vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;                         

(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

(...) 

§ 3o  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de 

certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

(...) 

§ 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. 

(...) 
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Art. 33.  Quando permitida na licitação a participação de empresas em 

consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: 

(...) 

III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei 

por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de 

qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada 

consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o 

somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua 

respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o 

consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores 

exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os 

consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas 

empresas assim definidas em lei; 

A soma de atestados para fins de atingimento de prazos mínimos definidos pelo edital sempre 

foi admitida no ordenamento jurídico brasileiro, tanto que o legislador da lei 8666 é claro a 

vedar a imposição de restrições quanto limitação de tempo, uma vez que tais restrições 

inibem o caráter competitivo do certame. 

Da mesma forma, ao permitir a participação de empresas por meio de consórcios, a 

administração atraiu obrigatoriamente a regra definida no art. 33 da lei 8666/93, que 

expressamente permite o somatório de atestados para fins de cumprimento dos requisitos de 

habilitação técnica. 

Assim, diante da evidente violação à legislação de regência, deve ser julgada procedente a 

presente impugnação, a fim de que se determine a retificação do edital, por meio da exclusão 

da regra restritiva definida no item 10.4.a.4 do Edital. 
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13. Da inviabilidade econômica do objeto licitado 

Conforme disposto no edital, é prevista remuneração máxima de 19 milhões de reais para a 

prestação de serviços definida no edital, sendo para tanto necessária a aquisição, pelo licitante 

vencedor, do montante de 146 veículos para a operação, além da contratação de motoristas, 

monitores e todos os equipamentos de monitoramento, telemetria e segurança exigidos pelo 

Edital. 

Analisando somente esses custos de implantação do serviço licitado, resta claro que a 

presente licitação não possui viabilidade econômico – financeira, dado que os custos de 

operação e manutenção dos serviços ultrapassam, em muito, o valor máximo que está sendo 

apresentado pela administração. 

Com efeito, somente a aquisição de 146 veículos para a operação pode por si só inviabilizar 

economicamente o contrato administrativos, dado que os investimentos iniciais com 

aquisição podem ultrapassar facilmente 10 milhões de reais, dado que o preço médio de um 

veículo com 10 anos de idade na data da operação (2009) facilmente ultrapassa 70 mil reais. 

Em assim sendo, todas as despesas de instalação, contratação de motoristas e monitores, 

pessoal de manutenção e equipamentos, além de peças e licenças necessárias para a 

prestação fatalmente consumiriam mais do que os 13 milhões de reais restantes previamente 

estimados pela administração. 

Assim, considerando que o custo dos investimentos e despesas do contrato superam o valor 

estimado da contratação, resta claro que a execução do contrato é impedida, podendo gerar 

os mesmos problemas hoje visualizados no transporte escolar do município. 

Com efeito, a licitação deve se valer de instrumentos que permitam a execução integral do 

objeto contratado, sem que haja riscos tanto para o poder público quanto para a população 

quanto à certeza de cumprimento do serviço licitado. 

Entretanto, quando o edital de vale de um estudo de viabilidade que não leva em consideração 

tais critérios, a chance de prejuízo a todas as partes, principalmente às crianças e adolescentes 

beneficiários do serviço, é altíssima, motivo pelo qual deve ser refeito o estudo de viabilidade 
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econômico-financeira, de modo a se prever adequadamente os custos, despesas e retorno da 

operação licitada, de modo que a atual situação de calamidade do serviço de transporte 

escolar não permaneça por mais um ano na cidade de Porto Velho.  

 

14. Da necessária suspensão imediata do certame  

À evidência, estão presentes na presente impugnação patentes indícios de irregularidades nas 

previsões constantes no instrumento convocatório e que podem, caso prevaleçam, causar 

prejuízo ao interesse público, aos licitantes e à população, na medida em que restringirão 

indevidamente a concorrência e estabelecerão relações contratuais evidentemente eivadas 

de ilegalidade. Há, pois, patente frustração do caráter competitivo da licitação, além de 

possibilitar a apresentação de propostas incorretas e que poderão dar origem a revisões que 

onerarão tanto os cofres da municipalidade quanto os licitantes interessados no certame. 

Ademais, está ainda presente a urgência da demanda, posto que a entrega dos envelopes da 

licitação está marcada para o próximo dia 18 de julho, caso não concedida medida 

suspendendo liminarmente o certame, podem se tornar inócuos os efeitos da presente 

impugnação. 

Isso posto, se requer desde já a suspensão cautelar do presente certame até que se realizem 

os procedimentos necessários para averiguação das irregularidades apontadas e se decida o 

mérito da presente denúncia. 

 

DOS PEDIDOS  

Ante o exposto requer: 

Seja a presente impugnação conhecida e acolhida, com a suspensão imediata do certame 

licitatório, e, após retificação das ilegalidades demonstradas e da edição de atos normativos 

e legais estritamente necessários, seja procedida a republicação do Edital de Licitação, por 



Página 66 de 66 
 

meio da modalidade de concorrência definida na lei 8666/93 e na lei 8987/95, bem como com 

a adequação aos prazos para apresentação das propostas e da frota de operação. 

 

Porto Velho/RO, 15 de julho de 2019. 

   
  André de Albuquerque Sgarbi  Daniel de Magalhaes Pimenta 

OAB/MG 98.611   OAB/MG 98.643 

 

Carolina Gioscia Leal de Melo 

 OAB/RO  n. 2592 

 
Documentos anexados 

1- PROCURAÇÃO 

2- INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DA REQUERENTE 

3- CARTÃO DE CNPJ DA REQUERENTE 

4- ATAS DE REGISTRO DE PREÇO 07/2018, 08/2018 E 11/2018 EMITIDAS PELO FNDE 

5- LAUDO PERICIAL FIRMADO PELO ENGENHEIRO ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA BARRA, 

RENOMADO ENGENHEIRO DE TRANSPORTES COM EXPERIÊNCIA NACIONAL E 

INTERNACIONAL, EXPERT NA FORMULAÇÃO E ANÁLISE DE REDES DE TRANSPORTE E 

ESTUDOS DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA SEMELHANTES AO OBJETO DO 

CERTAME  

 


