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

Processo: 08.00099/2018
Pregão Eletrônico n° 114/2018
Objeto: Registro  de  preços  para  eventual  AQUISIÇÃO  DE
MATERIAL DE CONSUMO

DESPACHO

Encerrada a etapa de lances relativa ao Pregão
Eletrônico n. 114/2017, conforme estabelece o disposto no
subitem 8.3.2 do instrumento convocatório esta Pregoeira
convocou  as  empresas  arrematantes  para  que  no  prazo
informado  no  sistema  enviasse  sua  proposta  de  preços
adequada ao lance final e documentos de habilitação exigido
em Edital. Os documentos foram remetidos e juntados aos
autos, nas fls. 518 a 686.

Concomitantemente, atendendo ao subitem 9.1.1
do Edital, a Pregoeira subscrevente realizou consulta das
licitantes junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores
(SICAF),  cumprindo  consignar  quanto  à  licitante  HOLANDA
PAPELARIA  EIRELI  (CNPJ:  63.772.925/0001-70)  consta
registrado no SICAF ocorrência de impedimento indireto de
Licitar e Contratar com base no art. 7º da Lei 10.520/02.

Tendo em vista que o subitem 4.4 ‘a’ do Edital,
não  impugnado,  dispõe  quanto  a  impossibilidade  de
participar  desse  Certame  empresas  que  tenham  sido
declaradas impedidas de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Município, desde que o Ato
tenha sido registrado no SICAF, bem como, por tratar-se de
Ocorrências  Impeditivas  Indiretas  as  características
fundamentais  elencadas  pelo  TCU  e  o  STJ,  devem  ser
observada  para  que  seja  desconsiderada  a  personalidade
jurídica  no  âmbito  administrativo,  conforme  abaixo
demonstrado. 

1. DA ABRANGÊNCIA DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR

Preliminarmente,  registro  que  o  instrumento
convocatório  dispôs  de  forma  clara  e  objetiva  que  as
empresas impedidas de licitar com a União com base no art.
7º da Lei 10.520/02 não poderão participar desta licitação
(item 4.4 ‘a’ do Edital), sendo assim, caso descumpra as
condições editalícias e participem do certame, deverão ser
desclassificadas.
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 Sobre  tal  possibilidade,  infere-se  que  o
alerta  emitido  pelo  SICAF,  mesmo  havendo  alteração  na
composição  societária, atende às  recomendações exauridas
pelo Tribunal de Contas da União, que por meio do Acórdão
n. 2115/2015-Plenário, determinar a criação de ferramentas
para evitar que eventual alteração na composição societária
posterior  à  data  da  aplicação  da  sanção  impeça  a
identificação das Ocorrências Impeditivas Indiretas.

O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a
situação  manifestou-se  que  “a  sanção  de  suspensão
temporária não produz efeitos somente em relação ao órgão
ou  entidade  que  aplicou  a  reprimenda,  mas  a  toda  a
Administração  Pública,  em  todas  as  suas  esferas
federativas:  União,  Estados,  DF  e  Municípios”(RMS  n.
32.628/SP), entendendo que não se constitui em ilegalidade
o impedimento editalício.

Desta forma, decido analisar o fato em comento,
atendendo a previsão em Edital, ressalvando-se em todo caso
a efetiva necessidade de comprovação.

2 – DA ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES

Em consonância com a jurisprudência do STJ (RMS
nº 15.166/BA) e TCU (Acórdão nº 1831/2014- Plenário), uma
vez constada a ocorrência de “impedimento indireto”, na
fase de aceitação das propostas, o Pregoeiro examinará a
existência de indícios que conduzam à presunção, segundo a
qual a empresa licitante em sua composição e/ou se foi
constituída como forma de burlar eventual sancionamento de
impedimento de licitar, aplicado à outra pessoa jurídica
com identidade de sócios, levando em conta os seguintes
elementos:  -  identidade  dos  sócios;  -  similaridade  de
objeto  social;  -  data  de  constituição  da  nova  empresa
posterior  à  data  de  aplicação  da  sanção  de
suspensão/impedimento  ou  declaração  de  inidoneidade;  -
similaridade  de  endereços  e  telefones;  -  eventual
transferência de acervo técnico, humano e/ou operacional.

Conforme anteriormente consignado, no SICAF da
licitante HOLANDA PAPELARIA EIRELI (CNPJ: 63.772.925/0001-
70) consta o impedimento indireto de Licitar e Contratar
com base no art. 7º da Lei 10.520/02, devido um ex-sócio
ser dirigente da empresa DELTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
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(CNPJ:  05.801.999/0001-91), esta encontra-se  impedida de
licitar com a União até o dia 04/01/2020.

Vale ressaltar, que o Sr. Manoel Francivaldo
Iananes de Oliveira Sarat (CPF: 578.102.652-53), consta no
SICAF como dirigente das empresas HOLANDA PAPELARIA EIRELI
e DELTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, esta última possuindo
impedimento  de  licitar  iniciado  no  dia  05/01/2018
(vigente).

Nas documentações encaminhadas pela licitante
constam:

 8ª  Alteração  Contratual,  protocolado  na
JUCER no dia 04/05/2018, a qual modificou
o quadro societário, com a retirada do Sr.
Francisco  Holanda  Iananes  de  Oliviera
(CPF:  152.064.752-20)  e  Sra.  Maria  das
Graças Lopes Feijó (CPF: 242.530.142-91),
passando a ser constituída pelo Sr. Manoel
Francivaldo  Iananes  de  Oliveira  Sarat
(CPF:  578.102.652-53)  e  Sr.  Francisco
Severino Iananes de Oliveira Junior (CPF:
527.990.932-72)

 9ª  Alteração  Contratual,  protocolada  na
JUCER  na  data  de  30/05/2018,  com  a
retirada do Sr. Manoel Francivaldo Iananes
de Oliveira Sarat.

Em que pese o Sr. Manoel Francivaldo Iananes de
Oliveira Sarat ter ingressado como sócio da empresa HOLANDA
PAPELARIA EIRELI, após a aplicação do impedimento na DELTA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, e com menos de 1 mês ter se
retirado  da  sociedade,  o  TCU  orienta  que:  “caso  nova
sociedade empresária tenha sido constituída com o mesmo
objeto e por qualquer um dos sócios e/ou administradores
de empresas declaradas inidôneas, após a aplicação dessa
sanção e no prazo de sua vigência, nos termos do o art. 46
da Lei nº 8.443/1992, a adotar as providências necessárias
à inibição de sua participação em licitações, em processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a
ampla defesa a todos os interessados.  (Acordão 495/2013-
Plenário)”

Consigna-se  que  para  atestar  os  impedimentos
indiretos,  faz  necessário  considerar,  dentre  outros
elementos, a data de constituição das empresas, o ramo de
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atividade e a eventual transferência de acervo técnico,
humano  e/ou  operacional,  não  sendo  suficiente  apenas  a
identidade societária.

No  caso,  percebe-se  que  os  documentos
encaminhados  não  permitem  a  satisfatória  verificação  da
violação ao edital, sendo mister rememorar que o Pregoeiro
está  vinculado  às  exigências  contidas  no  instrumento
convocatório por força do disposto no art. 3º da Lei n.
8.666/93 e, ainda de acordo com o instrumento convocatório,
a situação exige a diligência prevista no subitem 8.6, para
certificar  o  desatendimento  ou  não  às  exigências  em
comento.

Deve-se frisar que não há discricionariedade da
Administração  em  optar  ou  não  pela  realização  de
diligência,  sempre  que  houver  dúvidas  sobre  alguma
informação,  ocasião  em  que  a  diligência  torna-se
obrigatória. 

3 – DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA

A  princípio  foram  aferidos  os  motivos  que
causaram o impedimento de licitar da empresa DELTA COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ: 05.801.999/0001-91), anexando os
autos parecer e decisão hierárquica do Tribunal Regional do
Trabalho da 11ª região, constatado o impedimento de licitar
e contratar com a União, com base no art. no art. 7 da Lei
10.520/2002, estando assim, a empresa Delta, com fundamento
do item 4.4 ‘a’ do Edital, impedida de participar do Pregão
Eletrônico n. 114/2018 da Prefeitura Municipal de Porto
Velho.

Em  ato  contínuo,  passamos  a  analisar  a
ocorrência do impedimento indireto e a desconsideração da
personalidade  jurídica  para  estender  a  sanção  de
impedimento  de  licitar/contratar  à  empresa  HOLANDA
PAPELARIA EIRELI.

Vale ressaltar que, a funcionalidade denominada
“ocorrências  impeditivas indiretas”, objetiva  alertar os
pregoeiros  quanto  à  existência  de  membros  em  comum  no
quadro societário de empresas que tenham sido impedidas,
suspensas ou declaradas inidôneas, nos termos da Lei n.
8666/93 e da Lei n 10.520/2002, atendendo às recomendações
exauridas pelo Tribunal de Contas da União, que por meio do
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Acórdão  n.  2115/2015-Plenário,  dispões  que  deve-se
desconsiderar a personalidade jurídica e estender a sanção
à empresa cujo CNPJ consultado no SICAF possua correlação
de  sócio(s)  com  uma  empresa  impedida  ou  suspensão  do
direito de licitar/contratar.

Feito isso, posterior a diligência, observa-se
que as supracitadas empresas, possuem além de identidade
semelhantes dos sócios, mesmo que retirante, a similaridade
de objeto social, similaridade de endereços, e possível
transferência de acervo técnico, humano e/ou operacional,
apesar  das  datas  de  constituição  das  empresas  serem
divergentes, a entrada e retirada do sócio em menos de 30
dias  ocorreu  após  a  aplicação  da  sanção  de
suspensão/impedimento, contudo as similaridades de endereço
e objeto social vem desde a criação da segunda empresa.

4 – DA CONCLUSÃO

O Pregão Eletrônico n. 114/2018 da Prefeitura
Municipal  de  Porto  Velho,  teve  seu  Edital  devidamente
publicado, aprovado pela Procuradoria Geral do Município e
não foi alvo de questionamentos ou impugnações por parte de
nenhum licitante/interessado.

Após a disputa, atendendo ao subitem 9.1.1 do
Edital, a Pregoeira realizou consulta das licitantes junto
ao Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), cumprindo
consignar que a arrematante HOLANDA PAPELARIA EIRELI (CNPJ:
63.772.925/0001-70)  apresenta registrado a  ocorrência de
impedimento indireto de Licitar e Contratar com base no
art. 7º da Lei 10.520/02.

Pois  bem,  ao  examinar  a  documentação
encaminhada da licitante  HOLANDA PAPELARIA EIRELI (CNPJ:
63.772.925/0001-70),  ressalta-se  a  8ª  e  9ª  Alteração
Contratual, pois  é  possível  constatar  que  o  Sr.  Manoel
Francivaldo Iananes de Oliveira Sarat (CPF: 578.102.652-53)
ingressou na sociedade após a aplicação do impedimento de
licitar/contratar  da  empresa  DELTA  COMERCIO  E  SERVIÇOS
EIRELI  (CNPJ:  05.801.999/0001-91),  a  qual  era  sócio
dirigente, contudo mesmo com sua retirada em menos de 1
mês, levou consigo a penalidade a empresa HOLANDA PAPELARIA
EIRELI (conforme SICAF).
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No  que  pertine  às  licitantes  aptas  a
participarem do certame, o edital tratou do tema de forma
clara e objetiva no subitem 4.4. ‘a’ do Edital como segue:

“4.4  Não poderão participar desta licitação,
empresas que se enquadrarem em uma ou mais das
seguintes situações:
a) tenha sido declarada impedida de licitar e
contratar  com  a  União,  Estados,  Distrito
Federal ou Municípios, nos termos do art. 7º
da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, desde
que o Ato tenha sido publicado na imprensa
oficial  ou  registrado  no  SICAF,  conforme  o
caso,  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição.” (grifamos)

Neste  cenário,  resta  incontroverso  o  vínculo
das empresas  DELTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI e HOLANDA
PAPELARIA  EIRELI,  por  tal  motivo,  com  fundamento  aos
princípios  de  isonomia,  legalidade,  impessoalidade,
moralidade e vinculação ao instrumento convocatório, bem
como em consonância com a jurisprudência do STJ e TCU, o
impedimento  indireto  de  licitar  registrado  no  SICAF  da
licitante Holanda e o impedimento de licitar e contratar
com a União da empresa Delta, impedem ambas de participar
do presente certame. 

Não  obstante  consignar,  que  após  a  fase  de
julgamento das propostas, será ofertado aos interessados
prazo para manifestar a intenção de recurso, conforme item
10.2  do  Edital,  oportunizando  e  garantindo  assim  o
contraditório e a ampla defesa.

Pelo exposto, decido desclassificar/inabilitar
a empresa HOLANDA PAPELARIA EIRELI do Pregão Eletrônico n.
114/2017, por descumprimento ao Instrumento Convocatório.

Porto Velho, 22 de novembro de 2018.

Janíni França Tibes
Pregoeira – SML

6                                       Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, Bairro: São Cristóvão

CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO


