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

Proc. 02.00022/2018

Fls.____________

Visto: _________

Processo: 02.00022/2018
Pregão Eletrônico n. 073/2018 – SRP 037/2018
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFÉUS,
MEDALHAS,  COLETES…), conforme  especificações  técnicas,  unidades  e  quantidades
definidas  no  Anexos  I  deste  Edital, as  quais  deverão  ser,  minuciosamente,
observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas. 

DESPACHO DE RESULTADO DE DILIGÊNCIA 

Conforme  informado no Despacho  de Diligência exarado  por
esta  Pregoeira  em  17.07.2018,  com  fulcro  no  §3º,  art.  43  da  Lei  n.
8.666/93, promovi diligência e solicitei que a Empresa  N T LUIZE EPP,
Pessoa  Jurídica  de  Direito  Privado  inscrita  no  CNPJ  sob  n.
93.577.427/0001-38, apresentasse cópia dos atos (ou das publicações em
Diário  Oficial  do  Ente)  que  lhe  aplicou  a  sanção  de  impedimento  de
contratar com Administração fundamentada no art. 7º da Lei n. 10.520/2002,
para análise mais aprofundada quanto ao alcance do impendimento imposto
pelas citadas penalidades, com prazo para cumprimento até às 17h (hora do
DF), de 17.07.2018. 

Registra-se  que  o  aludido  Despacho  de  Diligência  foi
devidamente disponibilizado para ciência de seu inteiro teor a todos os
interessados, no Portal da Prefeitura de Porto Velho (no link relativo a
este Pregão) e no campo Documentos do Site do Licitações-e. O comunicado
com o resumo da diligência foi consignado no campo de mensagens geral do
Sistema Licitações-e. 

1 – DOS FATOS OCORRIDOS NA FASE HABILITATÓRIA DO PREGÃO

A Empresa  N. T. LUIZE – EPP, após a fase de lances foi
classifica automaticamente pelo Sistema como arrematante dos lotes 02, 03,
04, 05, 06, 08, 13, 20, 27, 30, 31, 32, 35 e 40, motivo pelo qual foi
convocada, mediante mensagem em campo próprio do sistema, ao envio dos
documentos de habilitação e proposta de preços adequada ao lance final, na
forma prevista no subitem 8.3.2 do Edital. Os documentos e proposta de
Preços da Licitante foram tempestivamente encaminhados ao e-mail informado
no instrumento convocatório, conforme documentos autuados e disponíveis no
e-mail desta SML.

Após análise dos documentos encaminhados e consulta junto
ao SICAF e ao Cadastro de Empresas Impedidas e Suspensas (CEIS), constatei
que a Empresa N. T. LUIZE – EPP está cumprindo, entre outras penalidades,
a de impedimento de contratar com a Administração impostas à licitante com
fundamento no art. 7º da Lei n. 10.520/2002, aplicadas pelo Governo do Rio
Grande do Sul e pelo Tribunal de justiça de Santa Catarina. Em razão
dessas  sanções  a  mesma  Empresa  já  havia  sido  inabilitada  no  Pregão
Eletrônico n. 058/2018/SML, também deflagrado pela Prefeitura de Porto de
Velho e ainda em curso nesta Superintendência.

Nesse  contexto  e  com  base  em  precedente  do  Tribunal  de
Contas  do  Estado  de  Rondônia,  decidi  de  forma  fundamentada  pela
inabilitação da Licitante em todos os lotes por ela arrematados, inclusive
os que decorressem de arrematação posterior à fase de lances, oriundos
desclassificação/inabilitação de outros licitantes, o que ocorreu somente
com os Lotes 01, 18 e 28. 
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2 – DO CABIMENTO DA DILIGÊNCIA NO CURSO DO PRESENTE PROCESSO

Acerca do momento da diligência promovida nestes autos, a
mesma encontra-se amparada pela legislação regente, que prevê de forma
expressa a possibilidade da diligência autorizada no §3º do art. 43 da Lei
n. 8.666/93  ,   em qualquer fase do procedimento licitatório em que surja a  
necessidade  de  mais  esclarecimentos ou  complementação  da  instrução
processual.

As interpretações doutrinárias e jurisprudenciais acerca do
tema foram além, firmando entendimento  de que não há discricionariedade
quanto à opção em realizar a diligência prevista no §3º do art. 43 da Lei
8.666/93,  que  deverá  ocorrer sempre  que  hajam  dúvidas  sobre  alguma
informação. Nesse sentido, Marçal Justen Filho1, leciona:

“A  relevância  dos  interesses  envolvidos  conduz  à
configuração  da  diligência  como  um  poder-dever  da
autoridade julgadora. Se houver dúvida ou controvérsia
sobre  fatos  relevantes  para  a  decisão,  reputando-se
insuficiente  a  documentação  apresentada,  é  dever  da
autoridade julgadora adotar as providências apropriadas
para esclarecer os fatos. Se a dúvida for sanável por
meio de diligência será obrigatória a sua realização.”

A  decisão  de  inabilitar  a  licitante  foi  devidamente
fundamentada em campo próprio do sistema, (Cumprimento de penalidade de
Impedimento  de  Licitar,  aplicada  com  fulcro  no  art.  7º  da  Lei
10.520/2002), contudo, não houve qualquer manifestação dirigida a esta
Pregoeira ou que remetesse a este Pregão, visando refutar o ato. 

Em  que  pese  o  momento  próprio  para  contestar  o  ato  ser
adstrita à fase recursal, é fato que a Empresa N. T. LUIZE – EPP, remeteu
diversos  e-mails  dirigidos  especificamente  ao  Pregão  Eletrônico  n.
058/2018/SML  (Licitação  conduzida  por  outra  Pregoeira  desta  SML)
argumentando que a abrangência da penalidade aplicada seria exclusivamente
no Órgão sancionador, motivo pelo qual não poderia ter sido inabilitada
por este motivo.

Assim, em face da pertinência da questão jurídica e seus
efeitos no procedimento, porquanto ainda que pendente de abertura da fase
recursal  para  o  debate,  consigno  que  os  documentos  encaminhados  pela
Licitante suscitaram dúvidas nesta Pregoeira quanto à interpretação da
abrangência da penalidade aplicada à Licitante exigindo assim, a promoção
desta diligência de forma a esclarecer os fatos.

3 – DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA: 

Em atenção à diligência promovida nestes autos, a Licitante
encaminhou a publicação do Extrato de Cancelamento da Ata de Registro de
Preços e Aplicação de Penalidades pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, no Diário de justiça Eletrônico n. 2841, no qual consigna
expressa previsão de que a restrição imposta pela penalidade aplica é
adstrita àquele Tribunal, conforme documentação juntada aos autos. 

1
Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativos, 16ª ed,
Revista dos Tribunais, São Paulo, 2014, pág. 804.
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No tocante à penalidade aplicada pelo Governo do Rio Grande
do  Sul  foi  encaminhada  cópia  da  Decisão  Final  e  ainda,  o  Aviso  de
aplicação de Sanção Administrativa nº 42/2018, publicada no Diário Oficial
n. 87, de 25.05.2018, cuja cópia segue autuada.

De  fato,  admite-se  a  existência  de  divergência  entre  o
Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
quanto à interpretação da abrangência da penalidade disposta no art. 7º da
Lei n. 10.520/2002. 

Para o Tribunal de Contas da União as sanções previstas na
Lei n. 10.520/2002 são adstrita ao ente federado sancionador, entendimento
reiterado  em  diversos  julgados,  a  exemplo  dos Acórdãos  2081/2014-TCU-
Plenário;  2530/2015-TCU-Plenário;  2081/2014-TCU-Plenário;  3443/2013-TCU-
Plenário; 2073/2013-TCU-Plenário; Acórdão 1884/2015-TCU-Primeira Câmara;
Acórdão 342/2014-Plenário,  entre outros.  Cabe  transcrever, para  melhor
elucidação, trecho do Voto do Relator do Processo TC 030.229/2016-2, que
originou o recente Acórdão n.819/2017 – TCU – Plenário: 

(…) 
4.  De  acordo  com  a  unidade  instrutiva,  a  ora
representante  (Daten  Tecnologia  Ltda.)  foi
indevidamente  inabilitada  no  Pregão  Eletrônico  pela
decisão  da  pregoeira,  a  partir  de  recurso
administrativo  interposto  por  outra  licitante  (Mega
Byte Magazine Ltda.), sob a equivocada alegação de a
empresa Daten estar impedida de licitar e contratar com
toda  a  administração  pública  brasileira,  diante  da
existência  de  penalidade  administrativa  imposta  no
Estado de São Paulo, com fundamento no art. 7º da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

5. Diante dos elementos contidos nos autos, o Plenário
do TCU confirmou o meu despacho concessório da cautelar
suspensiva, tendo ficado anotado que: “  a inabilitação  
da ora representante foi realizada de forma indevida,
já que a 29ª CSM estendeu os efeitos da penalidade de
suspensão  imposta  à  referida  empresa  para  além  da
circunscrição  do  Estado  de  São  Paulo,  afrontando,
assim, a firme jurisprudência do TCU, como bem destacou
a unidade técnica  ”.   (grifos nosso)

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE/RO por sua
vez, enfrentou a questão ao analisar a Representação contida nos autos
03607/16  –  TCE/RO,  interposta  por  Licitante  que  atacava  justamente  a
exigência  expressamente contida  em  instrumento  convocatório  de  Pregão
Eletrônico elaborado pelo Órgão licitante Estadual, que inseriu no subitem
5.4.3   redação impeditiva de participação no certame de Empresas que “por  
quaisquer  motivos,  tivessem  sido  declaradas  inidôneas  ou  punidas  com
suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera
Federal, Estadual ou Municipal”. 
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Na oportunidade, o TCE/RO com base em julgados do Superior
Tribunal de Justiça que tratava da abrangência do disposto no inciso III
do art. 87 da Lei n. 8.666/93 considerou lícita a exigência editalícia,
aduzindo  inexistir  diferença  entre  os  conceitos  de  Administração  e
Administração Pública e que a delimitação da abrangência da sanção não
pode subsistir, em defesa da moralidade administrativa, da probidade, e da
isonomia.

Aquela  Corte  de  Contas  Estadual  assinalou  ainda  que,
“existindo elementos caracterizadores de postura inidônea ou, de qualquer
modo, passível de punição tal que obste o sancionado de licitar e/ou
contratar com o poder público, tais elementos seriam bastantes para obstar
que  órgãos  e  entidades  de  outras  esferas  administrativas  procedam  a
futuras  contratações  com  a  pessoa  penalizada,  sob  risco  de  prejuízo
similar”. 

Ocorre que, após detida análise ao instrumento convocatório
que rege este certame, verifico que o mesmo não fez constar tal redação.
Pelo  contrário, tratou  de  delimitar  a  abrangência  das  penalidades  de
suspensão no subitem   4.3 do Edital de Licitação da seguinte forma:  

4.3.  Não poderão participar desta licitação, empresas que
se enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações:

a) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou
outras penalidades impostas por   qualquer órgão da Prefeitura  
Municipal  de  Porto  Velho-RO  motivada  pelas  hipóteses
previstas no artigo 88, da Lei no. 8.666/93;

Não se olvida que a Administração poderia, com fundamento
nas  brilhantes  exposições  contidas  no  Acórdão  AC2  –  TC  00158/2017  do
TCE/RO, acerca do qual discorremos acima, fazer constar tal exigência do
Edital de Licitação, contudo,  conforme disposto na letra “a” do subitem
4.3,  neste  caso  concreto,  a  abrangência  de  eventuais  penalidades
suspensivas  ou  impeditivas  ficou  adstrita  ao  âmbito  da  Prefeitura
Municipal de Porto Velho. 

4 – DA CONCLUSÃO APÓS DILIGÊNCIA

Face ao exposto, em atendimento à legislação e ao princípio
da vinculação ao instrumento convocatório estatuído no art. 3º da Lei n.
8.666/93, do qual não poderia me afastar sob pena de praticar ato passível
de nulidade, em vista da reconhecida divergência jurisprudencial acerca do
tema  ora  analisado,  observados  os  limites  estabelecidos  no  Edital  de
Licitação,  buscando  imprimir  maior  celeridade  e  eficiência  ao
procedimento, restando plenamente justificada a revisão do ato de ofício
por esta Pregoeira para sanear a questão, decido em sede de resultado de
diligência: 

a) Reclassificar a Empresa N. T. LUIZE-EPP, exclusivamente
para os lotes em que tenha sido inabilitada com fundamento nos motivos
expostos neste Despacho de Resultado de Diligência. 

b)  Convocar  o  envio  dos  documentos  de  habilitação  que
contenham prazo de validade e proposta de preços adequada ao lance final
da  Empresa  N.  T.  LUIZE-EPP para  os  Lotes  em  que  tenha  se  tornado
arrematante  em  virtude  de  desclassificação/inabilitação  de  outros
Licitantes no curso da Licitação; 
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c)  Consignar  prazo  para  correção  das  propostas  por
eventuais licitantes que tenham sido convocados para envio de documentos
nos Lotes em que a Empresa havia sido declarada inabilitada;

d)  Dar  ciência  desta  Decisão  aos  demais  interessados
mediante divulgação deste Despacho no Sistema Licitações-e e no Portal da
Prefeitura de Porto Velho;

Por fim, registro que os documentos que suscitaram a questão
e  este  Despacho  de  Diligência  serão  encaminhados  em  separados  à
Superintendente  Municipal  de  Licitações  para  que  no  âmbito  de  suas
atribuições  e  em  conjunto  com  o  Departamento  de  Editais  e  Normas
Licitatórias e a Procuradoria Geral do Município, avalie a pertinência de
fazer constar dos Editais de Licitação futuros a restrição à participação
de Empresas que estejam cumprindo penalidade de suspensão e impedimento de
participar em Licitações com base no art. 7º da Lei 8.666/93 e inciso III
do  art.  87  da  Lei  n.  8.666/93,  observada  a  divergência  entre  os
posicionamentos do TCU e TCE/RO, aos quais esta Prefeitura submete-se na
condição  de  jurisdicionada,  a  depender  da  fonte  de  recurso  pela  qual
correrá a despesa de cada processo licitatório. 

Porto Velho, 19 de Julho de 2017. 

TATIANE MARIANO
Pregoeira 
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