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Fls. ___________

Visto:__________ 

Processo: 02.00220/2017
Pregão Eletrônico n. 46/2017
Objeto:  Contratação  de  empresa  especializada  em  serviços  de
Gerenciamento  de  Abastecimentos  de  combustíveis  em  rede  de  postos
credenciados  através  de  sistema  informatizado,  utilizando  cartão
magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip.

DESPACHO

Encerrada a etapa de lances relativa ao Pregão Eletrônico

n.  046/2017,  conforme  estabelece  o  disposto  no  subitem  8.3.2  do

instrumento convocatório esta Pregoeira convocou a empresa arrematante,

a MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA, 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. 1.385 a 1.484.

Os documentos apresentados pela Arrematante estão ainda em

fase de análise por esta Pregoeira e sua Equipe de Apoio, cumprindo

consignar quanto aos Atestados de Capacidade Técnica apresentados para

atendimento ao disposto no subitem 10.4 do Edital, que os mesmos não

permitem aferir o satisfatório atendimento ao quanto exigido em edital,

conforme abaixo demonstrado. 

1. DA APRESENTAÇÃO  DE ATESTADOS  EMITIDOS  POR EMPRESA DO  MESMO GRUPO

SOCIETÁRIO E ECONÔMICO

Preliminarmente,  registro  que  foram  apresentados  pela

Empresa Arrematante pelo menos 8 (oito) Atestados de Capacidade Técnica

emitidos por Empresas que aparentam compor o mesmo Grupo Societário e

Econômico da arrematante, sendo que em sua maioria estão firmados por um

dos sócios da própria Arrematante, Senhor Adélio Barofaldi. 

Sobre tal possibilidade, infere-se que a Lei não cuidou de

antever a situação e eventual solução para o caso e, no mesmo sentido, o

Edital de Licitação também foi silente. 
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O Tribunal  de Contas  da União, ao enfrentar  a situação

manifestou-se pela possibilidade de emissão de Atestados de Capacidade

Técnica por  empresa  de mesmo grupo  econômico, entendendo que  não se

constitui em ilegalidade, porquanto tal conduta não é vedado pela Lei,

ressaltando que tal entendimento aplica-se nos casos em que o Edital de

Licitação também não dispuser de forma contrária, senão vejamos: 

Acórdão nº 451/2010 – TCU – Plenário “Considerando tratar-se
de representação, com pedido de medida cautelar, formulada
por Evermobile Ltda., com fundamento no art. 113, § 1º, da
Lei  nº  8.666/1993,  acerca  de  supostas  irregularidades  na
condução  do  pregão  Eletrônico  nº  158/7855-2009,  promovido
pela  Caixa  Econômica  Federal,  para  contratação  de  empresa
especializada  para  fornecimento  de  solução  integrada  de
processamento de cartões de crédito (...)  Considerando que,
em relação à alegação de que o atestado de capacidade técnica
não  poderia  ter  sido  emitido  por  empresa  do  mesmo  grupo
econômico, tendo sido observado que não havia vedação na Lei
de Licitações  nem no edital do pregão  e que  controlada e
controladora conservam personalidade e patrimônio distintos.
(...) Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso II e 43,
inciso I, da Lei nº 8.433, de 16 de julho de 1992, c/c os
arts. 17, inciso IV; 143, inciso III; 237, inciso VII, do
Regimento Interno / TCU, nos termos dos pareceres exarados
nos autos,  em conhecer da presente representação, para, no
mérito, considerá-la improcedente (…)”

Sobre  os  motivos  pelos  quais  considerou  insuficiente  o
atestado  de  capacidade  técnica  apresentado  pela  empresa
Connectcom  Teleinformática  Comércio  e  Serviços  Ltda.,  a
afirmação da Alive de inviabilidade do atestado de capacidade
técnica  por  ter  sido  emitido  por  empresa  do  mesmo  grupo
econômico  não  prospera.  Em  primeiro  lugar,  porque  não  há
vedação na Lei n° 8.666/93 e nem no edital da licitação. Em
segundo lugar, porque o art. 266 da Lei 6.404/76 estabelece
que  as  sociedades  (controladora  e  controlada)  conservam  a
personalidade  e  patrimônios  distintos,  além  de  ser  um
princípio da contabilidade: o princípio da entidade.  Assim,
não se misturam transações de uma empresa com as de outra.
Mesmo que ambas sejam do mesmo grupo econômico, respeita-se a
individualidade de cada uma.(Destaquei)

Desta forma, decido analisar os Atestados em comento, por

não haver impedimento legal ou mesmo previsão em contrário em Edital,

ressalvando-se  em  todo  caso  a  efetiva  necessidade  de  comprovação  da

prestação  dos  serviços  atestados,  sob  pena  de  inabilitação  e  outras

cominações legais aplicáveis ao caso, conforme previsto em Edital.
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2 – DA ANÁLISE DO CONTEÚDO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

O instrumento convocatório 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 objeto deste Pregão por,

pelo  menos,  seis  meses.  O  Edital  também  estabeleceu  como  sendo

compatível em quantidades, o efetivo atendimento de uma frota que tenha

originado  no  mínimo,  316  cartões  (para  veículos,

maquinários/equipamentos ou embarcações), conforme exigências dispostas

nas letras “a.2” e “a.3” do instrumento convocatório, in verbis: 

a.2.  Entende-se  por  pertinente  e  compatível  em  quantidade o(s)
atestado(s)  que  em  sua  individualidade  ou  soma  de  atestados
concomitantes  no  período  de  execução  (tendo  sido  os
serviços/fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período),
comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços
com  as  especificações  demandadas  no  objeto  desta  licitação  em
contrato para atender frota(s) com pelo menos 20% (vinte por cento)
do  quantitativo  da  frita  prevista  no  ANEXO  A  do  Termo  de
Referência,  ou  seja,  atendimento  de  uma  frota  com  316  cartões
gerados,  sejam  esses  cartões  para  atender  veículos,
maquinários/equipamentos ou embarcações.

a.3.  Entende-se  por  pertinente  e  compatível  em  prazo o(s)
atestado(s)  que  em  sua  individualidade  ou  soma  de  atestados
concomitantes  no  período  de  execução  (tendo  sido  os
serviços/fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período),
comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços
com as especificações demandadas no objeto desta licitação, pelo
período mínimo de 50% (cinquenta por cento) da vigência proposta,
ou seja, pelo menos 06 (seis) meses de atuação.

Já na letra “a.5” do subitem 10.4 do Edital, foi informado,

também de forma clara, que não seriam aceitos para somatório do quanto

solicitado  nas  mencionadas  letras  “a.2”  e  “a.3”  do  subitem  10.4,

atestados que comprovem execução de serviços que, ainda que compatíveis

com  o  objeto  desta  licitação,  tenham  sido  executados  em  períodos

distintos,  ou  não  concomitantes,  por  não  garantirem  a  capacidade  de

atendimento global da frota no mesmo período.

No caso, os atestados apresentados pela Empresa arrematante

não informam os prazos e não permitem mensurar a frota atendida com os

cartões  emitidos,  porquanto  tais  informações  não  foram  inseridas  no
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texto dos Atestados, conforme já havia sido exigido no subitem 10.4,

letra “a.6”. 

Consigna-se  que,  junto  aos  aludidos  Atestados  foram

encaminhados os Contratos ou os Termos de Adesão, conforme Relatório de

Análise  anexo  ao  presente.  Alguns  Termos  de  Adesão  não  possibilitam

identificar o responsável pela assinatura e não informam o período a que

se  refere  ou  a  frota  atendida.  Outros  atestados  são  decorrentes  de

Contratos,  cujas  cópias foram  remetidas,  mas  também  não  possibilitam

aferir a frota que teria sido atendida, sendo que nesses casos (dos

contratos), consta o período de vigência. 

A  Arrematante  encaminhou  também  relatórios  contendo

listagem  individual  (por  atestado)  com  vistas  a  demonstrar  a  frota

atendida,  no  entanto,  não  há  nenhuma  menção  da  informação  outra

declaração nesse sentido nos Atestados em comento.

No  caso,  percebe-se  que  os  documentos  encaminhados  não

permitem a satisfatória verificação do que restou exigido em 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 10.4, letra “a.6”, para

certificar o atendimento 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. 

Ante ao exposto, com fulcro no §3º do art. 43 da Lei n.

8.666/93 e com fundamento no subitem 10.4, letra “a.6” do Edital, decido

diligenciar para solicitar que a Empresa MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS

S/S LTDA apresente os documentos capazes de evidenciar as informações

exigidas no Edital, mediante envio dos documentos exigidos abaixo, que

deverão ser escanneados dos originais e encaminhados para o e-mail desta

Superintendência indicado no instrumento convocatório, até às 15h (hora

do DF) do dia 15.03.2018, sob pena de inabilitação. Os documentos a

serem apresentados são: 
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a) Notas Fiscais referentes a todos os atestados, separados

por período e emitente, que comprovem o período de execução dos serviços

e a frota atendida; 

b) Cópia dos Contratos que originaram os atestados e, caso

os únicos contratos assinados digam respeito aos Termos de Adesão já

apresentados, outros documentos, devidamente confirmados pelos emitentes

dos Atestados, contendo os prazos e a descrição de quantitativo da frota

atendida, tal qual já estava previsto no instrumento convocatório, como

forma  de  possibilitar  a  aferição  do  atendimento  ao  subitem  10.4  do

Edital;

Registra-se que a presente diligência não afasta outras que

eventualmente  se  façam  necessárias  e  o  não  atendimento  do  prazo

resultará na inabilitação da licitante, na forma prevista no Edital e na

legislação. 
 
Porto Velho, 13 de março de 2018. 

Tatiane Mariano

Pregoeira - SML
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