
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

ANEXO I DO JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA
Pregão Eletrônico n. 039/2019/SML/PVH

I – Relatório

Trata-se  de  Licitação  deflagrada  nos  autos  do
processo n. 02.00420/2018, no qual foi instaurado o Pregão
Eletrônico n. 039/2019, cujo objeto resumido é o Registro de
preços  para  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA(S)  ESPECIALIZADA(S)  NO
FORNECIMENTO  DE  SISTEMAS  DE  AUTOMAÇÃO  LABORATORIAL
(EQUIPAMENTOS)  INCLUINDO  MATERIAIS,  REAGENTES  E  TODOS  OS
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE TESTES DE BIOQUÍMICA,
HEMATOLOGIA,  IMUNOLOGIA/HORMÔNIO,  HEMOSTASIA  E  URINÁLISE,
visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde – SEMUSA.

Primando  pela  indispensável  transparência  aos
atos da Pregoeira e sua Equipe de Apoio quanto às decisões
exaradas  neste  processo,  elaboramos  o  presente,  inclusive
para fundamentar a Decisão proferida ao final.

II – Da necessidade de Diligenciar

Inicialmente  cumpre  destacar  que  a  empresa
BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA (CNPJ:
04.086.552/0001-15) foi declarada vencedora dos LOTES 01, 03,
04  e  05,  conforme  Relatório  de  Resultado  de  Análise  de
Proposta e Documentos de Habilitação1, de fls. 1.623/1.634
dos autos.

Logo em seguida, nos termos do inciso XVIII do
art. 4º da Lei n. 10.520/2002, foi declarado aberto o prazo
para  manifestação  de  intenção  de  interposição  de  recurso
administrativo.

No  prazo  consignado  no  Sistema  as  empresas
LABINBRAZ COMERCIAL LIMITADA (CNPJ: 73.008.682/0001-52), A G
D DE OLIVEIRA EIRELI EPP (CNPJ: 63.774.269/0001-45), e REAL
DIAGNOSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS
LTDA (CNPJ: 04.054.617/0001-40), manifestaram sua intenção de

1 Link:

https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/relatorioresultadoanalise.

pdf
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recorrer, o que fizeram tempestivamente, em campo próprio do
Sistema e devidamente motivados.

Desta forma, as Razões Recursais foram recebidas
tempestivamente e anexadas aos autos às  fls. 1.641/1.668 e
1.670/1.672  (LABINBRAZ),  1.674/1.678  (A  G  D),  1.680/1.687
(REAL).  Intimadas  as  demais  Licitantes  para,  querendo
contrarrazoar  os  termos  dos  recursos,  apenas  a  empresa
BIOPLASMA encaminhou suas Contrarrazões, o que também o fez
de forma tempestiva, conforme documentos de fls. 1.692/1.702,
1.704/1.722 e 1.723/1.740.

Registro que as Razões e Contrarrazões de recurso
encontram-se disponíveis no campo de documentos do Sistema
Licitações-e e no Portal da Prefeitura de Porto Velho, no
link2 relativo  a  este  Pregão  para  ciência  de  todos  os
interessados. 

No entanto, em fase de recurso, em síntese, as
Recorrentes  expressaram  possíveis  irregularidades  nos
Atestados de Capacidade Técnica encaminhados pela BIOPLASMA
devido as inconsistências de informações naqueles documentos
e nos contratos, relacionados alegando ainda que os serviços
atestados na realidade foram prestados pela empresa PMH –
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES (CNPJ 00.740.696/0001-92).

Por sua vez, a empresa Recorrida, BIOPLASMA, em
sua  defesa  informou  que  os  Atestados  foram  devidamente
emitidos pela empresa de caráter privado CEACLIN CENTRO DE
ANÁLISES CLÍNICAS DE PORTO VELHO, e que as diligências em
fase  de  habilitação  não  questionavam  a  validade  dos
atestados, que sua empresa e a empresa PMH PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES são empresas distintas, e que: “não enviou cópia
das notas fiscais simplesmente pelo fato de V.Sa. não haver
exigido3”.

Preliminarmente, é necessário contextualizar que
os principais fatos arguidos em sede de recurso não recaem
sobre circunstâncias relacionadas a atos ou fatos ocorridos
no  procedimento  licitatório  em  si.  Registrando  que  tais
informações somente vieram a conhecimento desta Pregoeira em
razão dos Recursos ora analisados, cumprindo relatar que não
se verificou de imediato, no curso da análise do documento

2 Link:  https://compras.portovelho.ro.gov.br/Licitacoes/pregao-eletronico-n0392019-srp-

contratacao-de-empresa-para-fornecimento-de-sistemas-de-automacao-laboratorial-

equipamentos/

3 Trecho retirado das Contrarrazões do recurso em resposta a empresa REAL. (grifamos)
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entregue pela Recorrida e objeto de impugnação (Atestado de
Capacidade  Técnica)  irregularidade  que  ensejassem  sua
inabilitação. 

No  que  pertine  ao  instrumento  convocatório,  o
subitem 10.4.1 exigiu de forma clara e objetiva que a empresa
comprovasse a prestação de serviços compatíveis em prazos e
quantidades  com  os  serviços  objeto  desta  Licitação,
estabelecendo  por  compatível  em  prazo,  a  prestação  dos
serviços  coadunáveis  com  o  objeto  deste  Pregão  por,  pelo
menos, três meses. O Edital também estabeleceu como sendo
compatível em quantidades, o efetivo atendimento de 40% do
total do LOTE, conforme exigências dispostas no edital, in
verbis: 

10.4.1.  A  licitante  deverá,  para  fins  de
comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de
atividade  pertinente  e  compatível  em
características quantidades e prazos com o objeto
da  licitação,  apresentar  Atestado  de  Capacidade
Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante já
forneceu,  a  contento,  serviço  em  quantidade
compatível –  40% do total  do LOTE  (comodato ou
aluguel  de  equipamentos  com  fornecimento  de
insumos)  por  período  de  no  mínimo  3  meses
consecutivos.

10.4.2. Os atestados emitidos por pessoa jurídica
de  direito  privado  deverão,  obrigatoriamente,
estar  em  papel  timbrado  com  identificação  e
endereço  da  emitente,  o  nome  completo  do
signatário,  estando  as  informações  ali  contidas
sujeitas a verificação de sua veracidade por parte
da Administração, conforme disposto no Decreto nº
9.904 de 17 de julho de 2017.

 Nesse sentindo os documentos encaminhados pela
licitante  BIOPLASMA  seriam  suficientes  para  comprovar  o
atendimento às exigências editalícias, com a compatibilidade
do  serviço  e  a  quantidade,  com  tudo  os  Atestados  de
Capacidade Técnica emitidos pela empresa CEACLIN CENTRO DE
ANÁLISES CLÍNICAS DE PORTO VELHO suscitar dúvidas devido à
ausência dos períodos de execução do serviço.

Durante  a  análise  habilitatória,  conforme
Relatório de resultado de Análise de Propostas e Documentos
de Habilitação4, foram realizadas as seguintes diligências:

4 Link:

https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/relatorioresultadoanalise.
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a. Solicitar  que  a  Licitante  encaminhasse
cópias de contratos, notas fiscais ou outro
documento  que  comprovasse  a  execução  dos
serviços.

Em  atendimento  a  solicitação,
conforme  fls.  1.547/1.578,  a
BIOPLASMA  encaminhou  cópia  dos
Contratos  com  a  CEACLIN,  mas  não
encaminhou notas fiscais.

b. Em  vista  do  não  encaminhamento  de  notas
ficais  e  com  os  contratos  sem  terem  sido
registrados em cartório, entramos em contato
com o Laboratório CEACLIN a fim de comprovar a
emissão dos documentos.

No  dia  02.09  recebendo  o  e-mail
anexado  as  fls.  1.618,  o  qual
confirmando  a  emissão  dos
certificados de capacidade técnica,
bem como a prestação de serviços de
qualidade  no  fornecimento  dos
serviços.

Todavia, em fase de recurso, com a alegação de
que os serviços no ano de 2018 poderiam ter sido prestados
pela  empresa  PMH  –  PRODUTOS  MÉDICOS  HOSPITALARES  (CNPJ
00.740.696/0001-92), arguindo a tese, primordialmente, devido
à  divergência  de  datas  nos  documentos  apresentados  e  a
recursa no envio de notas fiscais.

No  caso,  posterior  as  análises  dos  recursos  e
contrarrazões, percebe-se que os documentos encaminhados para
complementar  os  Atestados  não  permitem  satisfatoriamente
cessar as imprecisões dos referidos Atestados e as dúvidas
elucidadas nos recursos.

Neste contexto, a jurisprudência e doutrina são
uníssonas  no  sentido  de  que  deve  o  Pregoeiro  promover  as
diligências necessárias para aclarar os fatos, o que não se
constituindo,  nesse  contexto,  em  mera  faculdade  ou  numa
competência  discricionária  da  autoridade  julgadora,  como
leciona Marçal Justen Filho5: 

pdf

5 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratosadministrativos. 16.
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805.
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“Em primeiro lugar, deve destacar-se que não
existe  uma  competência  discricionária  para
escolher entre realizar o não a diligência. Se
os documentos apresentados pelo particular ou
as  informações  neles  contidas  envolverem
pontos  obscuros  [...],  a  realização  de
diligências será obrigatória. Ou seja, não é
possível decidir a questão (...) mediante uma
escolha subjetiva. Portanto,  a realização da
diligência será obrigatória se houver dúvidas
relevantes.” (grifei)

Em consonância, o TCU em diversas oportunidades
chega  a  indicar  a  obrigatoriedade  da  realização  de
diligências  antes  do  estabelecimento  do  juízo  pela
permanência  ou  desclassificação/inabilitação  do  licitante,
conforme Acórdão 3418/2014 – Plenário:

“Ao constatar incertezas sobre o cumprimento
de  disposições  legais  ou  editalícias,
especialmente dúvidas que envolvam critérios e
atestados  que  objetivam  comprovar  a
habilitação  das  empresas  em  disputa, o
responsável  pela  condução  do  certame  deve
promover diligências para aclarar os fatos e
confirmar  o  conteúdo  dos  documentos  que
servirão de base para a tomada de decisão da
Administração  (art.  43,  §  3º,  da  Lei
8.666/1993).” (grifo nosso)

Assim,  conforme  motivado  no  Sistema  do
Licitações-e, com fundamento no §3º do art. 43 da Lei n.
8.666/93 e fulcro no item 8.4 do Edital, houve a decisão de
promover  diligência  a  fim  de  sanear  as  dúvidas  suscitas
devido as inconsistências dos Atestados.

III – Das Diligências

1. DA SOLICITAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Considerando que os Contratos entre a BIOPLASMA e
a CEACLIN possuem datas de vigências anteriores a data em que
foram assinados, bem como que o período indicado em um dos
Atestados6 não condiz com demais documentos, Decidi iniciar
as diligências, cessando as dúvidas quanto a execução dos
serviços pela licitante no ano de 2018 (período de assinatura

6 Atestados indicado execução de 12 meses em contratos com vigência inferior a 1 ano.
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contratual  e  atestados  de  capacidade  técnica),  pelos
seguintes motivos iniciam:

a) Que  em sede de recurso há alegações sobre
suposta  inexecução  dos  serviços  pela
licitante (e sim por terceiros – PMH);

b) Que  a  licitante  apresentou  sem  ser
solicitado  pela  Pregoeira  Notas  Fiscais  de
período posterior a licitação, e,

c) Que  nas  Contrarrazões  expressou  que  as
Notas  Fiscais  não  haviam  sido  encaminhadas
por não ter sido exigidas por esta Pregoeira;

Assim  sendo,  por  meio  de  e-mail  encaminhei  a
BIOPLASMA  o  Ofício  n.  665/2019/SML  no  dia  17.09.2019,
solicitando que fossem encaminhadas NOTAS FICAIS do período
compatível com a emissão dos Atestados de Capacidade Técnica,
referentes aos Contratos em Comodato realizado com a CEACLIN
CENTRO  DE  ANÁLISES  CLÍNICAS  DE  PORTO  VELHO
(CNPJ:01.957.226/0001-48), conforme fls. 1.768/1.769.

Em  resposta,  no  dia  19.09.2019,  recebemos  da
Recorrida  documento  informando  que  não  seria  possível
encaminhar  as  notas  fiscais  solicitadas,  em  virtude  da
cláusula de confidencialidade para não exposição de valores e
volumes  pactuados  com  o  cliente  privado,  conforme  fls.
1.770/1.790, encaminhando em anexo várias notas fiscais de
clientes públicos.

Ressalta-se,  por  oportuno,  a  necessidade  de
reiterar o pedido, haja vista que as notas fiscais de outros
contratos encaminhados (fls. 1.773/1.790) comprovariam apenas
o fornecimento de insumos e não a relação com o equipamento
(solicitado no Edital); que o que se pretende ser comprovado
nestas  diligências  é  a  veracidade  real  dos  Atestados
apresentados em fase de habilitação; e ainda, que a licitante
encaminhou Notas Fiscais recentes em suas Contrarrazões, sem
incomodar-se com cláusula de confidencialidade ou exposições
de valores atuais.

Desta  forma,  no  dia  25.09.2019,  encaminhamos  à
BIOPLASMA  o  Ofício  n.  693/2019/SML  (fls.  1.792/1.793),
reiterando a necessidade das notas fiscais, considerando que
os documentos solicitados visam responder os recursos, que
questionam a execução do serviço com a CEACLIN nos períodos
alegados; que a licitante encaminhou notas ficais do referido

6                                                         Superintendência Municipal de Licitações – SML
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contrato com a CEACLIN, sem ser solicitado pela Pregoeira,
contudo de período posterior a licitação (o que, mais uma
vez, confrontaria com a confidencialidade ora alegada); que
os  valores  entre  a  licitante  e  a  CEACLIN  não  possui
relevância nesta fase processual, sendo aceitos notas fiscais
com valores suprimidos ou apenas a numeração das mesmas.

Em resposta, novamente, a Recorrida recusou-se em
encaminhar  as  notas  fiscais  do  período  da  emissão  dos
atestados ou do início da execução contratual, conforme fls.
1794/1.797.

Concluiu-se  a  primeira  fase  da  diligência  sem
obtermos o resultado pretendido, ou seja,  a BIOPLASMA não
apresentou  em  fase  de  diligência  nenhum  documento
complementar que comprovasse a execução contratual no ano de
2018 junto a CEACLIN.

2. DA SOLICITAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DA SEMFAZ

Tendo em vista que restou frustrada a primeira
etapa  de  diligência,  encaminhamos  o  Ofício  n.
726/2019/EP05/SML  (fls.  1.756/1.758)  no  dia  01.10.2019  a
Secretária Municipal de Fazenda da Prefeitura da Porto Velho,
solicitando as seguintes informações:

I. Se houve emissão de notas fiscais entre
as  Empresas  BIOPLASMA  PRODUTOS  PARA
LABORATÓRIO  E  CORRELATOS  LTDA  (CNPJ:
04.086.552/0001-15)  e  CEACLIN  –  CENTRO  DE
ANÁLISES  CLÍNICAS  DE  PORTO  VELHO  (CNPJ:
01.957.226/0001-48), no período de 01 de maio
de 2018 a 19 de agosto de 2019, relativo a
fornecimento de insumos laboratoriais diversos
ou equipamentos? Se houve, poderia apresentar
cópias das mesmas?

II. Se houve emissão de notas fiscais entre a
empresa  PMH  -  PRODUTOS  MÉDICOS  HOSPITALARES
(CNPJ: 00.740.696/0001-92) e CEACLIN – CENTRO
DE  ANÁLISES  CLÍNICAS  DE  PORTO  VELHO  (CNPJ:
01.957.226/0001-48), entre 01 de maio de 2018
a 30 de julho de 2019, relativo a fornecimento
de  insumos  laboratoriais  diversos  ou
equipamentos?  Se  houve,  poderia  apresentar
cópias das mesmas?
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Em  resposta,  conforme  fls.  1.759,  a  SEMFAZ
informou que não dispõem das informações solicitadas, pois as
duas empresas (BIOPLASMA e PMH) estão situadas no Distrito
Federal, ou seja fora da base de dados da nossa região.

Finalizou  sugerindo  que  fosse  solicitada  da
empresa  participante  as  notas  ficais  emitidas  para
cumprimento do contrato, visto que é de conhecimento comum
que no âmbito de licitação podem ser solicitados documentos
não exigidos em edital, mas que comprovem a veracidade do
atestado de capacidade técnica, como Notas Fiscais.

Concluiu-se essa etapa da diligência sem obtermos
o resultado pretendido, ou seja, ausência de notas fiscais no
âmbito  da  SEMFAZ  que  comprovem  as  questões  suscitadas  em
recurso. 

3. DAS PESQUISAS EM SÍTIO ELETRÔNICOS

Cabe consignar que devido as alegações trazidas
em  fase  de  recurso,  inicialmente  realizamos  pesquisas  em
sítios  eletrônicos  de  busca7 a  fim  de  esclarecer  algumas
dúvidas  suscitadas,  e,  conforme  fls.  1.834/1.876,
identificamos que  as  empresas  PMH  PRODUTOS  MEDICOS
HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 00.740.696/0001-92) e a Recorrida,
estão sendo investigadas em Operações da Polícia Federal e da
Controladoria  Geral  da  União  sob  a  suspeita  de  utilizar
estreita  ligação  familiar  entre  os
sócios-diretores/administradores para corroborar em fraudes e
direcionamentos em licitações e dispensas.

Todavia,  conforme  informações  consignadas  no
SICAF (fls. 1.818 e 1.809), as investigações não geraram até
a presente data nenhum impedimento das empresas em participar
de licitação e contratar com a Administração Pública.

No  entanto,  considerando  que  a  correlação  das
empresas  foi  citada  em  recurso  para  denunciar  a  possível
inexecução  dos  serviços  declarados  nos  Atestados  de
Capacidade Técnica pela empresa Recorrida, iniciamos a quarta
etapa da diligência.

4. DAS  ANÁLISES  ACERCA  DA  LIGAÇÃO  ENTRE  A  RECORRIDA  E  A
EMPRESA PMH – PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

7 Ferramenta de pesquisa pública online: https://www.google.com.br/
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Com a alegação de que a licitante BIOPLASMA e a
empresa  PMH  –  PRODUTOS  MÉDICOS  HOSPITALARES,  CNPJ
00.740.696/0001-92,  operam  no  mesmo  endereço  e  possuem  o
mesmo telefone para contato, trazendo aos autos em sede de
recurso a suspeita da execução dos serviços com equipamentos
da  marca  ABBOUTT  terem  realizados  sido  realizados  pela
empresa  PMH,  decidi  realizar  diligência  para  atestar  as
informações trazidas em sede de recurso e contrarrazões.

Importa  ainda  consignar,  conforme  Contrarrazões
de fls. 1.723/1.740, que a Recorrida confirma que a empresa
PMH tem sede no mesmo prédio que atua, mas informa que em
partes  distintas  e  que  os  contatos  telefônicos  são
diferentes,  aduzindo  que  as  constatações  são  de  fácil
verificação  e  que  será  uma  matéria  que  nem  deveria  ser
debatida nestes autos.

Nada  obstante,  a  fim  de  esgotar  as  dúvidas,
inicialmente realizamos consulta junto ao SICAF e pesquisa em
sítios eletrônicos8, conforme fls. 1.799/1.821, identificando
as seguintes informações:

Razão Social: 

BIOPLASMA PRODUTOS PARA 

LABORATORIO E CORRELATOS 

LTDA

PMH PRODUTOS MEDICOS 

HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 04.086.552/0001-15 00.740.696/0001-92 

Endereço SICAF:

SETOR SIA TRECHO 17 RUA 

08 LOTE 170, SN - PARTE A

- SIA SUL. BRASÍLIA / 

Distrito Federal. CEP: 

71.200-222

SETOR DE INDUSTRIA E 

ABASTECIMENTO TRECHO 17 

RUA 08 LOTE. BRASÍLIA / 

Distrito Federal. CEP: 

71.200-222

Telefone SICAF: (61) 3326-3145 (61) 3326-3145

Telefone no 

CNPJ:
(61) 3326-3145 (61) 3326-3145

Telefone no Site

próprio da 

empresa:

-

(não encontramos site)

(61) 3403-1300

(61) 3403-1313

E-mails 

consignados no 

SICAF:

despachante@destracontrol

adoria.com.br

bioplasma@bioplasma.com.b

oculta.fm@hotmail.com

licitação.pmh@pmh.com.br

andre.almeida@pmh.com.br

8 Ferramenta de pesquisa pública online: https://www.google.com.br/
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r

andradeoliveira@gmail.com

marcelino.andrade@pmh.com.

br

adriana.almeida@pmh.com.br

adriana@pmh.com.br

Responsável pelo

Cadastro no 

SICAF:

MARCELINO ANDRADE DE 

OLIVEIRA (CPF: 

442.994.861-53).

ADRIANA DA SILVA ALMEIDA 

XAVIER (CPF: 381.301.571-

87)

Sócios SICAF:

FLAVIA LUCIA XAVIER 

ALMEIDA (CPF: 

563.678.481-34).

Telefone: (61) 3403-1300.

Cônjuge: ANDRE DA SILVA 

ALMEIDA (CPF: 

505.490.061-68)

ANDRE DA SILVA ALMEIDA 

(CPF: 505.490.061-68).

Telefone: (61) 3368-5812.

Cônjuge: FLAVIA LUCIA 

XAVIER ALMEIDA (CPF: 

563.678.481-34).

MARCELINO ANDRADE DE 

OLIVEIRA (CPF: 

442.994.861-53).

Cônjuge: ANDREA ALMEIDA 

ANDRADE (CPF: 

381.317.141-87)

ANDREA ALMEIDA ANDRADE 

(CPF: 381.317.141-87). 

Cônjuge: MARCELINO ANDRADE

DE OLIVEIRA (CPF: 

442.994.861-53).

-

ADRIANA DA SILVA ALMEIDA 

XAVIER (CPF: 381.301.571-

87).

Cônjuge: JOAO DIONISIO 

XAVIER (CPF: 239.744.001-

68)

-
DALVA DA SILVA ALMEIDA 

(CPF: 316.160.111-49).

Ato contínuo, realizamos a comparação dos dados
da empresa PMH com os dados nos contratos encaminhados pela
BIOPLASMA, observando as seguintes semelhanças:

DOCUMENTOS 

ANALISADOS:

Contrato entre a 

BIOPLASMA e a CEACLIN – 

Centreo de Análises 

Clínicas de Porto Velho, 

CNPJ, SICAF e site: 

http://pmh.com.br/

e http://www2.pmh.com.br/

bem como, Rodapé do 
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primordialmente o Rodapé 

dos documentos.

documento de Impugnação.

Razão Social: 

BIOPLASMA PRODUTOS PARA 

LABORATORIO E CORRELATOS 

LTDA

PMH PRODUTOS MEDICOS 

HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 04.086.552/0001-15 00.740.696/0001-92 

Endereço:

Sia/Sul Trecho 17 Lote 

170 - 71200-222 Brasília 

- DF

Sia/Sul Trecho 17 Lote 

170 Rua 08, 71200-222 

Brasília - DF

Telefone:
(61) 3403-1300

(61) 3403-1313

(61) 3403-1300

(61) 3403-1313

Site:

www.bioplasma.com.br

(não conseguimos acessar 

o site, conforme fls. 

1.807)

www.pmh.com.br

(extraído do rodapé da 

impugnação)

Cabe ainda ressaltar que, a Recorrida em defesa
da semelhança de endereços nas supracitadas Contrarrazões de
fls. 1.723/1.740, informou que no mesmo local, além da PMH,
também funcionam outras empresas que não possuem vinculação
com a licitante e prestam serviços distintos.

À  vista  disso  realizamos  consultas  em  site  de
pesquisa para averiguar se outras empresas estão situadas no
mesmo endereço, assim elaboramos o quadro abaixo demonstrados
as  informações  extraídas  do  site  da  Receita  Federal9,  de
outras duas empresas que possuem sede no endereço: SIA TRECHO
17 RUA 08 LOTE, N 170, ZONA INDUSTRIAL, BRASÍLIA – DF, CEP:
71.200-222.

Razão Social: BRASILIA APOIO 
ADMINISTRATIVO LTDA

CAPITAL APOIO 

ADMINISTRATIVO LTDA

CNPJ: 24.597.220/0001-02 24.626.146/0001-05

Endereço:

TR SIA TRECHO 17 RUA 08 
LOTE, N 170, ZONA 
INDUSTRIAL, BRASÍLIA – DF,
CEP: 71.200-222

TR SIA TRECHO 17 RUA 08 
LOTE, N 170, ZONA 
INDUSTRIAL, TERREO PARTE 
A BRASÍLIA – DF, CEP: 
71.200-222

Telefone: (61) 9186-1086 (61) 3403-1300

E-mail: ADRIANA@PMH.COM.BR ADRIANA@PMH.COM.BR

Sócios: JOAO DIONISIO XAVIER10 MARCELINO ANDRADE DE 

9 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de fls. 1.829 a 1.832.
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OLIVEIRA11

MAURICIO GONCALVES
SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA

PEIXOTO

Examinando os dados, faz necessário considerar,
dentre  outros  elementos,  o  quadro  societário,  o  ramo  de
atividade,  a  similaridade  de  endereços  e  telefones,  e
possíveis  transferências/semelhanças  de  acervo  técnico,
humano  e/ou  operacional.  Isto  posto,  com  as  consultas
realizadas, primordialmente no site da Receita Federal e no
SICAF, é possível observar várias indícios de que as empresas
BIOPLASMA  e  PMH  fazem  parte  do  mesmo  grupo  econômico
familiar.

Vale  ressaltar  que,  nenhuma  das  empresas  citas
neste  relatório  com  sede  no  endereço  da  Recorrida,
concorreram/participaram  do  presente  certame,  bem  como,
conforme  informações  consignadas  no  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS, possuem impedimento vigente em
licitar  e  contratar  com  a  Administração  Pública,  não
configurando assim um impedimento neste Pregão. 

Isto posto, é possível concluir que a licitante
BIOPLASMA  e  a  empresa  PMH  fazem  parte  do  mesmo  grupo
econômico,  associado  ao  fato  do  grau  de  parentesco  e
cônjuges, possuírem a similaridade de endereço, telefone, e-
mail e objeto social.

5. DA  DILIGÊNCIA  JUNTO  A  CEACLIN  -  CENTRO  DE  ANÁLISES
CLÍNICAS DE PORTO VELHO

Tendo esgotado os meios documentais (nota fiscal)
para comprovar a veracidade dos Atestados e a temporariedade
das execuções dos serviços, decidi realizar diligência junto
ao Laboratório CEACLIN CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PORTO
VELHO, para elucidar as questões suscitas em fase de recurso
sobre a veracidade do conteúdo dos Atestados de Capacidade
Técnica e compreender o motivo de divergências de datas nos
documentos,  conforme  Certificado  de  Diligência  de  fls.
1896/1903.

Assim, na manhã do dia 30.10.2019 está Pregoeira
juntamente com a equipe de apoio comparecem à CEACLIN12, sendo

10 Cônjuge da sócia da PMH.

11 Cônjuge da sócia da PMH e Sócio da BIOPLASMA.

12 Localizada na Av.Calama, n 2239, Bairro: São João Bosco, nesta capital.
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atendidos pelo Sr. Paulo Sérgio Bonfim, Responsável Técnico
do Laboratório da empresa, obtendo as seguintes informações:

Pergunta 1: A CEACLIN possui contrato vigente
com  a  BIOPLASMA  PRODUTOS  PARA  LABORATORIO  E
CORRELATOS LTDA?

Resposta  1:  Possuímos  contratos  com  a
BIOPLASMA e PMH.

Pergunta 2: A PMH e a BIOPLASMA são a mesma
empresa?

Resposta 2: Não posso confirmar, mas acredito
que não.

Pergunta 3: O responsável/funcionário da PMH
que  trata  do  serviço  e  pedidos  de  novos
insumos é o mesmo responsável/funcionário da
BIOPLASMA?

Resposta 3: A execução do serviço é tratada
diretamente com o Departamento Administrativo,
não tendo conhecimento dessas situações.

Pergunta 4: O Sr., saberia informar quando foi
iniciado  a  execução  dos  serviços  com  a
BIOPLASMA?

Resposta 4: Esses assuntos são tratados com o
Departamento  Administrativo,  recomendo  assim,
que seja conversado com a Sra. Elizabeth que é
Diretora  do  Departamento  Administrativo  e
poderá esclarecer questões contratuais.

Encerrando  essa  etapa  diligência,  marcamos  o
retorno  no  próximo  dia  útil  para  conversar  com  a  Sra.
Elizabeth Fraga, Diretora do Departamento Administrativo da
CEACLIN.

Desta  forma,  no  dia  31.10.2019,  está  Pregoeira
juntamente com a equipe de apoio, comparecem à CEACLIN sendo
atendidos pela Sra. Elizabeth Fraga, Diretora do Departamento
Administrativo, obtendo as seguintes informações:

Pregoeira:  Considerando  a  documentação
apresentada pela empresa BIOPLASMA para fins
de licitações, necessitamos esclarecer algumas
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questões  contratuais,  bem  como  sanear  as
dúvidas  que  surgiram  em  fase  de  recurso.
Apesar de em outro momento já termos entrado
em contato com a CEACLIN.

Primeiramente,  cabe  informar  que  durante  a
licitação  da  Prefeitura,  as  dúvidas  acerca
veracidade  dos  Atestados  surgiram  pela
ausência  de  notas  fiscais  e  pelo  contrato
encaminhado não está com firma reconhecida ou
registrado em cartório.
Naquela  época,  a  confirmação  da  emissão  dos
Atestados pela CEACLIN foram suficiente para
darmos continuidade a licitação.

Entretanto, posterior as alegações trazidas em
fase  Recursos  Administrativos,  que  em  suma
denunciam  que  a  empresa  BIOPLASMA  seria  “a
mesma  empresa  que  a  PMH”,  com  o  recurso
apontando  a  similaridade  de  endereços,  o
quadro  societário  composto  por  cônjuges  e
outras situações que estão sendo analisadas em
sede de outras diligências. 

No entanto, a questão que motivou a diligência
junto a CEACLIN é a alegação de que a execução
dos  serviços  objetos  dos  contratos  entre  a
CEACLIN e a BIOPLASMA no ano de 2018 teriam
sido  executados  pela  PMH,  e  não  pela
BIOPLASMA. Sendo este, em tese, o motivo da
BIOPLASMA negar-se em comprovar a execução dos
serviços  mediante  a  apresentação  de  Notas
Ficais do ano de 2018, mesmo após apresentar
Notas  Fiscais  do  período  posterior  a
publicação da licitação.

Assim, o motivo da reunião é apenas ratificar
os Atestados emitidos, e obter informações da
temporariedade  da  prestação  do  serviço  e,
primordialmente,  que  a  BIOPLASMA  prestou
serviço no ano de 2018, para assim descartar
ou confirmar as alegações trazidas em fase de
recurso.

Resposta  da  Sra.  Elizabeth: Considerando  a
vista da equipe de licitação com o Sr. Paulo
Sérgio  Bonfim,  o  mesmo  informou  ao
Departamento  sobre  o  interesse  da  equipe  de
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licitação  em  confirmar  dados  contratuais  da
empresa  BIOPLASMA,  bem  como  de  que  marcou
reunião para esta data.
Todavia,  a  Sra.  Elizabeth  informou  que  no
âmbito da CEACLIN o responsável pela matéria
(contratos)  é  o  Sr.  Élcio  Barony,  que  é  o
proprietário  e  administrador,  que  o  mesmo
atenderia nossa equipe e responderia todas as
questões,  mas  por  não  terem  o  contato
telefônico  não  foi  possível  comunicar
antecipadamente que o mesmo estava de plantão
no  Hospital  Santa  Marcelina  no  dia  31.10.
Desta  forma,  solicitou  o  contato  telefônico
para está fazendo a marcação da data e hora de
uma próxima reunião de acordo com agenda o Dr.
Élcio.

Antecipou  informando  que  a  CEACLIN  quando
encerra  cada  mês  realiza  o  envio  das  notas
fiscais  para  a  sua  contabilidade  onde
posterior  os  devidos  cadastros  realizam  o
arquivamento  dos  documentos.  Por  isso,  as
Notas Fiscais referentes ao ano de 2018 estão
arquivadas,  necessitando  assim  de  um  prazo
para o desarquivamento, não vendo outra óbice
em fornecer cópias dos referidos documentos.

Ressaltou que por ser uma empresa privada, tem
seus contratos auditados pela DICQ e não há
necessidade  de  comprar  com  empresas
inexistentes.
Adiantou que possuem contratos de fornecimento
de  insumos  e  contratos  com  equipamento  em
comodato,  entretanto  situações  particulares
dos fornecedores e dos sócios, não tem nenhuma
correlação  com  a  CEACLIN,  desde  que  não
interfiram na execução contratual ou seja um
ato ilegal. 
Desta  forma,  esclareceu  que  a  CEACLIN  é
complemente  independente  das  atividades  de
seus  fornecedores,  sendo  o  Laboratório  uma
empresa idônea que está sempre em dia com os
seus  tributos  e  efetua  contratos  apenas  com
empresas legalmente constituídas e existentes
no mercado.
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Conclui-se essa etapa da diligência, confirmando
que a Sra. Elizabeth Fraga entraria em contato com a equipe
de  licitação  para  marcar  a  data  e  o  horário  para  o
atendimento com o Sr. Élcio Barony, proprietário da CEACLIN.
Desse modo, no dia 01.11.2019 recebemos a ligação da Sra.
Elizabeth  marcando  a  diligência  para  o  dia  04.11.2019  as
16h30m (horário local).

Assim  sendo,  no  dia  04.11.2019  está  Pregoeira
juntamente com a equipe de apoio, comparecem à CEACLIN sendo
atendidos pelo Dr. Élcio Barony, Proprietário e Administrador
da CEACLIN, obtendo as seguintes informações:

O Dr. Élcio informou que a CEACLIN a muitos
anos possui relação contratual com a PMH, a
qual executa um serviço de qualidade não tendo
óbices em nenhum dos contratos firmados.

Ressaltou que não identifica nenhum problema
legal ou jurídico em empresas do mesmo grupo
empresarial fornecerem serviços em conjuntos,
como o caso da PMH e BIOPLASMA.

Que o contrato com a BIOPLASMA iniciou no ano
de 2018, não sabendo de cabeça informar a real
data de execução dos serviços, devido que o
mesmo  só  inicia  após  as  instalações  dos
equipamentos  e  primeiro  fornecimento  de
insumos. Contudo, esclareceu que o mesmo foi
iniciado  a  pedido  do  Sr.  André  Luiz,
funcionário  da  PMH,  o  qual  solicitou  que
alguns  contratos  da  PMH  passassem  a  ser
firmados em nome da BIOPLASMA, justificando o
pedido  devido  a  questões  familiares  dos
sócios,  mas  garantindo  que  a  mudança  não
prejudicaria  a  execução  dos  serviços  com  a
CEACLIN.

O Dr. Élcio explicou, que apesar do primeiro
momento  ter  estranhado  o  pedido  para  novo
contrato  com  a  BIOPLASMA,  ao  invés  da
renovação com a PMH, por ter conhecimento que
a  empresa  PMH  é  um  grupo  familiar  e  por
observar  que  o  contrato  da  BIOPLASMA  estava
assinado pelo Sr. Marcelino, não visualizando
nem um problema legal ou jurídico, firmou os
contratos.
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Aduz que os serviços executados pela PMH ou
BIOPLASMA continuam de qualidade, sendo todos
tratados  com  o  Sr.  André  Luiz,  seja  para
solicitar  insumos  ou  referente  aos
equipamentos  de  ambas  empresas  (PMH  e
BIOPLASMA). 

Salientou que para CEACLIN, não vê problema do
mesmo grupo societário executar os serviços.

Quanto os contratos assinados entre a CEACLIN
e  BIOPLASMA,  informou  que  apenas  o  que
fornecia  em  comodato  o  equipamento  para
análise de urina foi encerrado. 

Questionado  sobre  os  motivos,  aduziu  que  o
equipamento chegou a ser instalado, mas logo
no  início  da  execução  a  CEACLIN  observou  a
inviabilidade  de  realizar  os  serviços  por
motivos  de  logística  e  financeiro.  Assim,  o
equipamento  foi  desinstalado  entre  o  fim  do
primeiro e início segundo mês.

Acerca dos Atestados emitidos, compreende que
trata-se  de  um  documento  para  comprovar  a
qualidade do serviço, podendo inclusive nessa
reunião  atestar  que  os  serviços  executados
pelo  grupo  empresarial  composto  pelo  PMH  e
BIOPLASMA  são  de  qualidade  para  CEACLIN  e
iniciou a muitos anos.

Quanto as Notas fiscais, informou que poderia
fornecer as Notas do ano de 2018 em nome da
BIOPLASMA,  inclusive,  poderia  fornecer  as
primeiras  notas  recebidos  em  nome  da
BIOPLASMA, que devem ser de julho ou setembro,
não  podendo  confirmar  um  mês  de  cabeça,  só
precisaria solicitar o desarquivamento em sua
contabilidade.

Entretanto, expôs que antes de comprometer-se
com nossa equipe de licitação em fornecer as
notas fiscais, entraria em contato com o Sr.
Andre Luiz para pedir autorização, haja vista
que  foi  informado  por  está  equipe  que,  por
motivos  que  desconhece,  a  BIOPLASMA  está
negando  o  fornecimento  das  notas  do  ano  de
2018 alegando a cláusula de confidencialidade

17                                                         Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, 2776, Bairro São Cristóvão

CEP 76.804.022 - Porto Velho/RO - Tel. (69) 3901-3639



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

contratual.  Assim,  não  quer  ser  acusado  de
quebra desse contrato.

Finalizamos  a  reunião  com  a  perspectiva  de
contato para confirmar a autorização da BIOPLASMA para que
CEACLIN fornecesse as Notas Fiscais do início da execução do
serviço.

Não  obstante,  considerando  que  a  BIOPLASMA  em
todas  as  oportunidades  de  fornecer  referidos  documentos
recusou o fornecimento e que até a presente data não houve
retorno da CEACLIN, decidimos encerrar a fase de diligência
com a seguinte conclusão:

a) O  Atestado  de  Capacidade  Técnica  de  fls.
1.253,  referente  ao  fornecimento  de  testes
para  química/sedimento  urinário  com  comodato
do  equipamento  Híbrido  para  Urinálise:  FUS
2000  da  marca:  DIRUI,  não  possui  a
temporariedade exigida em edital.

b) O  Atestado  de  Capacidade  Técnica  de  fls.
1.254/1.256, referente  ao  fornecimento  de
reagentes com comodato do equipamento SISTEMA
ARCHITECT/ALINITY da marca: ABBOUT, apresenta
erro na temporariedade da documentação, haja
vista  que  é  datado  de  10.12.2018,  teve  o
contrato assinado em 07.03.2018 e atesta que a
empresa  BIOPLASMA  fornece  o  serviço  nos
últimos 12 meses.

Todavia, o Dr. Élcio Barony de Oliveira,
proprietário/administrador  da  CEACLIN,
informou  que  o  serviço  sempre  foi
prestado  pelo  grupo  empresarial  (PMH  e
BIOPLASMA),  havendo  apenas  a  troca  da
empresa  na  assinatura  do  contrato.  Por
isso atesta que o serviço é realizado a
anos sem óbices a declarar.
No entanto, para fins de licitação, com a
BIOPLASMA tendo se apresentado como uma
empresa independente (sem ser membro de
consórcio) o documento deve vir em nome
de  sua  empresa  e  atestar  a  execução
apenas  do  serviço  prestado  pela  sua
empresa.
Assim,  além  do  erro  da  temporariedade
formal do Atestado, não obtivemos êxito
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em  comprovar  a  temporariedade  real  da
execução desse serviço.

c) O  Atestado  de  Capacidade  Técnica  de  fls.
1.257/1.258, referente  ao  fornecimento  de
reagentes com comodato do equipamento SISTEMA
ARCHITECT C4000/C8000, datado de 23.05.2018 e
assinado  por  servidora  que  não  possui
atividades  administrativas  na  empresa
emitente,  não  deixa  claro  o  período  de
execução  dos  serviços,  não  sendo  possível
atestar a temporariedade solicitada pelo ato
convocatório.

IV – Da Conclusão

Ante ao exposto, com fundamento no item 8.4 do
Edital e ainda, face ao disposto no §3º do Art. 43 da Lei
nacional  de  Licitação  n.  8.666/93,  foram  realizadas  as
Diligências  no  sentido  de  esclarecer  os  Atestados  de
Capacidade Técnicas emitidos pela Empresa CEACLIN CENTRO DE
ANÁLISES CLÍNICAS DE PORTO VELHO e apresentado pela BIOPLASMA
PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA neste certame,
que muito embora em fase de análise de habilitação tenha sido
constatado  a  veracidade  formal,  em  fase  recursal  foi
apresentado situações passíveis de suspeitas acerca de seu
conteúdo.

Transcorridas  as  diligências  acima  descritas,
importa sopesar que não se questiona mais neste momento, a
existência ou não de relação comercial da Recorrida com a
emitente do atestado, questiona-se, como medida que se impõe
a esta Pregoeira, a veracidade do atestado analisado, já que
a  apresentação  de  documento  com  conteúdo  falso  é  medida
reprovável,  sujeita  às  penalidades  previstas  em  Lei  e  no
Edital, e que devem ser coibida em atenção aos princípios da
moralidade,  da  isonomia  e  da  competitividade  aplicáveis  a
todas as licitações públicas.

Neste sentido, o Tribunal de Contas da União ao
julgar o tema entendeu parcialmente procedente a denúncia,
para reprovar a conduta de licitante que, tendo apresentado
atestado de capacidade para fins de habilitação em Pregão
Eletrônico, não comprovou a veracidade das informações ante a
ausência de Notas Fiscais ou Contratos que comprovassem a
situação atestada, conforme Acórdão 2664/2015 –Plenário, cuja
ementa transcrevo abaixo: 
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DENÚNCIA.  PREGÃO  ELETRÔNICO.  REGISTRO  DE  PREÇOS.
SERVIÇOS GRÁFICOS E DE REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE
TEXTOS.  APRESENTAÇÃO  DE  ATESTADO  DE  CAPACIDADE
TÉCNICA NÃO APOIADO POR CONTRATOS E NOTAS FISCAIS
QUE  COMPROVEM  A  PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS. OITIVA.
CONHECIMENTO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  DECLARAÇÃO  DE
INIDONEIDADE. CIÊNCIA.
Acórdão:
(…)
ACORDAM  os  ministros  do  Tribunal  de  Contas  da
União, reunidos em sessão extraordinária reservada
do Plenário, ante as razões expostas pela relatora
e com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento
Interno, em: 
9.1.  conhecer  da  denúncia  e  considerá-la
parcialmente procedente;
9.2.  declarar  a  empresa  São  Jorge  Gráfica  e
Tecnologia  Ltda.  –  ME  (CNPJ  13.380.016/0001-19)
inidônea  para  participar  de  licitação  na
Administração  Pública  Federal  pelo  período  de  5
(cinco)  anos,  nos  termos  do  art.  46  da  Lei
8.443/1992; 
9.3. dar ciência à Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes) da obrigação
de  instaurar  procedimento  administrativo  para
apuração dos atos praticados pela empresa São Jorge
Gráfica e Tecnologia Ltda. – ME, com vistas a, se
for o caso, aplicar as penalidades previstas nas
Leis 8.666/1993 e 10.520/2002;

Em  que  pese  todos  os  esforços  com  o  fito  de
concluir  a  presente  licitação  com  sucesso,  tendo  sido
analisados os documentos encaminhados sempre nos parâmetros
mais  adequados  e  com  interpretações  de  forma  a  evitar
formalismos excessivos, deve ser reconhecido pela licitante
que  constituía  sua  obrigação  em  comprovar  os  serviços
prestados, ressaltando-se que a atuação do Pregoeiro limita-
se à leis, normas e princípios.

Por  este  motivo,  havendo  dúvida  quanto  à
veracidade ideológica do atestado de capacidade técnica em
questão, é medida que se impõe a inabilitação da arrematante
em  estrita  obediência  aos  princípios  da  legalidade,
moralidade e isonomia, porquanto, esgotadas as diligências
possíveis, restando incontroverso que a Recorrida recusa-se
em fornecer as Nota Fiscal do ano de 2018, as quais poderiam
comprovar o início da prestação dos serviços relatados nos
atestados de 2018 e excluir qualquer alegação de tentativa de
fraude a licitação.
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Ademais,  em  que  pese  ser  preeminente  a
necessidade da Administração em obter um contrato para os
serviços  ora  licitados,  é  imperioso  destacar  que,  caso
comprovada a irregularidade no atestado, fato a ser apurado
na forma da Lei e em autos apartados, o contrato decorrente
deste processo seria passível de nulidade, não havendo desta
maneira,  segurança  jurídica  que  motive  a  manutenção  da
habilitação  neste  certame,  nos  termos  fundamentados  neste
Relatório.

Por  todo  o  exposto,  considerando  que  após
esgotadas as diligências possíveis remanesceram os indícios
de  irregularidade  no  atestado  de  capacidade  técnica
apresentado pela empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO
E CORRELATOS LTDA para fins de habilitação, Decido inabilitá-
la  por  ter  apresentado  atestado  de  capacidade  técnica  em
desacordo com o exigido pelo subitem 10.4.1 do Edital acerca
do  LOTE  V,  por  não  comprovar  com  documentação  formal  a
temporariedade dos demais Atestados, e ainda, considerando
que existem indícios de comportamento inidôneos pelos motivos
declinados neste Relatório.

Encaminho  para  a  autoridade  competente  para
apuração da responsabilidade, deliberando pela inabilitação
da  licitante  em  todos  os  lotes  em  que  foi  inicialmente
declarada  vencedora  com  fundamento  nos  princípios  da
legalidade,  moralidade,  vinculação  ao  instrumento
convocatório e demais correlatos aplicáveis à matéria, sem
prejuízo das culminações legais.

Porto Velho, 11 de novembro de 2019. 

Janini F. Tibes
Pregoeira - SML/PMPV

21                                                         Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, 2776, Bairro São Cristóvão

CEP 76.804.022 - Porto Velho/RO - Tel. (69) 3901-3639


