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

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

Trata-se  de  julgamento  de  Recurso  Administrativo
interposto  na  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.

As  empresas  que  interpuseram  Recursos
Administrativo em face do ato que Declarou Vencedora a empresa
BIOPLASMA  PRODUTOS  PARA  LABORATORIO  E  CORRELATOS  LTDA,  já
qualificada  nos  autos,  motivadamente  pelos  fatos  narrados  em
suas manifestações recursais, sendo essas:

1. LABINBRAZ  COMERCIAL  LIMITADA,  pessoa  jurídica  de
Direito  Privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.
73.008.682/0001-52,  sediada  na  Av.  Guido  Caloi,  1935,
Térreo, Blocos A e B, Jardim São Luís, São Paulo – SP,
razões anexadas as fls. 1.641/1.668 e 1.670/1.672.

2. A  G  D  DE  OLIVEIRA  EIRELI  EPP, pessoa  jurídica  de
Direito  Privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.
63.774.269/0001-45),  sediada  na  Rua  Rio  Branco,  1391,
Bairro Princesa Isabel, Município de Cacoal – RO, razões
anexadas as fls. 1.674/1.678.

3. REAL DIAGNOSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
LABORATORIAIS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado,
inscrita no CNPJ sob o n. 04.054.617/0001-40, sediada na
Rua Padre Moretti, 3076, Bairro Liberdade, Porto Velho –
RO, razões anexadas as fls. 1.680/1.687.

Registro  que  as  razões  de  recurso  encontram-se
autuadas  às fls.  1.641/1.668  e  1.670/1.672 (LABINBRAZ),
1.674/1.678 (A G D), 1.680/1.687 (REAL) e Contrarrazões às fls.
1.692/1.702, 1.704/1.722 e 1.723/1.740, e  disponíveis no campo
documentos do Sistema Licitações-e e no Portal da Prefeitura de
Porto Velho, no link1 relativo a este Pregão para ciência de
todos os interessados. 

1 Link:  https://compras.portovelho.ro.gov.br/Licitacoes/pregao-eletronico-n0392019-srp-
contratacao-de-empresa-para-fornecimento-de-sistemas-de-automacao-laboratorial-
equipamentos/
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I – Dos requisitos de Admissibilidade

Com  relação  aos  requisitos  de  admissibilidade
quanto à eventual recurso administrativo, o Edital de Licitação,
em conformidade com a legislação aplicável, trouxe as seguintes
disposições:

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO
(…)
11.2. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo
de, no mínimo, 30 minutos, durante o qual, qualquer
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recurso; 

11.2.1. A falta de manifestação imediata e motivada
do  licitante  quanto  à  intenção  de  recorrer,  nos
termos  do  item  anterior,  importará  na  decadência
deste direito, promovendo o Pregoeiro a adjudicação
do  objeto  ao(s)  licitante(s)  declarado(s)
vencedor(es);

11.2.2 Acolhimento do recurso será concedido prazo
de  03  (três)  dias  para  apresentar  as  razões  do
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentar contrarrazões
em igual prazo, que começará a contar do término do
prazo do recorrente.

11.3. Não  serão  conhecidas  as  impugnações  e  os
recursos  apresentados  fora  do  prazo  legal  e/ou
subscritos  por  representante  não  habilitado
legalmente  ou  não  identificado  no  processo  para
responder pelo proponente.

11.4. O  acolhimento  do  recurso  implicará  a
invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.

11.5. As  impugnações,  recursos  administrativos  e
contrarrazões  de  recursos  tratados  neste  Edital
deverão  ser  encaminhados  ao  Pregoeiro  da
Superintendência Municipal de Licitações responsável
pela condução do processo, o qual deverá receber,
analisar  e  decidi-los,  no  âmbito  de  suas
competências.

11.5.1. Os instrumentos de que tratam o subitem 11.5
(impugnações, recursos ou contrarrazões) deverão ser
remetidos  exclusivamente  para  o  e-mail
pregoes.sml@gmail.com,  respeitados  os  prazos
definidos  em  lei  e  neste  edital  e  ainda,  o
observando-se em todo caso o horário de expediente
deste  Órgão,  ou  seja,  dias  úteis  (de  segunda  a
sexta-feira), de  8h às 14h, sob pena de não ser
conhecido em razão de intempestividade.
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11.5.2.  No caso de haver interposição de recursos
administrativos  neste  Pregão,  quando  o  Pregoeiro
mantiver  sua  Decisão  após  o  julgamento,  deverá
submetê-la à Autoridade Competente para o Julgamento
e Decisão Hierárquica.

Pois  bem,  acerca  dos  requisitos  estabelecidos  em
Edital,  infere-se  dos  documentos  autuados  que  o  recurso  das
Empresas LABINBRAZ COMERCIAL LIMITADA (CNPJ: 73.008.682/0001-52)
fls. 1.641/1.668 e 1.670/1.672, A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP
(CNPJ:  63.774.269/0001-45)  1.674/1.678,  e  REAL  DIAGNOSTICA
COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ:
04.054.617/0001-40)  1.680/1.687, cumpriram com os requisitos de
admissibilidade, porquanto tenha havido manifestação tempestiva
em campo próprio do sistema e devidamente motivados; e as razões
recursais  foram  encaminhadas  ao  e-mail  desta  SML  no  prazo
especificado.

De  mesmo  modo,  verifica-se  que  regularmente
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  tempestivamente,
conforme  documentos  de  fls.  1.692/1.702,  1.704/1.722  e
1.723/1.740.

II. Das Razões e Contrarrazões dos Recursos

1. RAZÕES RECURSAIS - LABINBRAZ COMERCIAL LIMITADA

As razões foram divulgadas  no Sistema Licitações-e
e Portal de Compras da Prefeitura de Porto Velho2, sendo que, em
suma,  a  Recorrente  contesta  o  ato  que  Declarou  a  Recorrida
Vencedora  do  Lote  01,  alegando  descumprimento  ao  Instrumento
Convocatório  quanto  à  documentação  apresentada  para  fins  de
qualificação  técnica  e  em  relação  a  qualificação  econômico-
financeira.

Segundo  a  Recorrente,  o  Atestado  de  Capacidade
Técnica apresentado para o LOTE 1 foi assinado por pessoa que
não tem autorização legal para representar a emitente, causando
dúvidas se a subscritora possui legitimidade para comprovar e
validar o ato, entendendo assim ser um documento nulo.

Suscita  ainda,  que  o  subitem  10.5.1  do  Edital
acerca da qualificação econômico-financeira visa verificar a boa
situação financeira da empresa, tal exigência somada ao objeto
que se pretende adquirir, demonstraria que a Recorrida não tem
condições de fornecer o serviço, pois seu Balanço demonstra que
no ano de 2018 a empresa não possuía ativo imobilizado, ou seja,

2 Link: 
https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/recurso_labinbraz.pdf
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segundo  a  Recorrente  o  balanço  apresentado  certifica  que  a
licitante não possui equipamentos, deixando de atender assim as
exigências editalícias.

Conclui,  solicitando  que  seja  dado  provimento  ao
recurso, para que a Recorrida seja inabilitada do Lote I, ante a
insuficiência  da  documentação  habilitatória  apresentada  para
fins  de  comprovação  de  qualificação  técnica  e  econômico-
financeira.

Posteriormente, ainda dentro do prazo recursal, a
LABINBRAZ encaminhou e-mail em complementação ao seu recurso,
fls. 1.670/1.6723, alegando o que segue:

“com  fundamento  no  item  8.4  do  Edital,  não
obstante o dever de autotutela da administração
pública, requerer DILIGÊNCIA a este douto órgão
superintende para exigir e conferir possíveis
Notas  Fiscais  que  comprovem,  de  fato,  no
período indicado no atestado, a efetiva remessa
de  materiais  pela  BIOPLASMA  PRODUTOS  PARA
LABORATÓRIO  E  CORRELATOS  LTDA ao  laboratório
emitente  do  atestado  CEACLIN  -  Centro  de
Análises  Clínicas  de  Porto  Velho,  tendo  em
vista fortes indícios de que os materiais NUNCA
foram  fornecidos  por  esta  companhia  ao
laboratório indicado.” sic

2. RAZÕES RECURSAIS - A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP

As razões foram divulgados  no Sistema Licitações-e
e Portal da Prefeitura de Porto Velho4, sendo que, em suma,  a
Recorrente contesta o ato que Declarou a Recorrida Vencedora dos
Lotes 01 e 03, alegando que a documentação apresentada para fins
de qualificação técnica não atendem ao Instrumento Convocatório
devido a irregularidades nos documentos apresentados.

Argumenta  que  os  Contratos  apresentados  pela
Recorrida  para  fins  de  comprovar  os  atestados  emitidos,  não
teriam  validades  pela  ausência  de  reconhecimento  de  firma.
Ressaltando  que  em  análise  própria  observaram  inconsistências
nas  assinaturas  dos  referidos  contratos  ao  comparar  com  a
assinatura em cartório do Sócio-Proprietário, Dr. Élcio Barony
de Oliveira.

Outrossim,  destaca  que  a  Recorrida  deixou  de
encaminhar documentos solicitados em diligências (não forneceu
cópias  de  Notas  Fiscais),  entendendo  assim,  que  é  dever  da

3 Devidamente disponibilizado no Sistema do Licitaçõs-e e no Portal de Compras no link:
https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/recurso_2_labinbraz.pdf

4 Link: https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/recurso_agd.pdf
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Administração  realizar  diligências  para  averiguar,  comparar  e
dar  veracidade  à  assinatura  constante  nos  contratos  enviados
para o LOTE 01 e LOTE 03, bem como solicitar as cópias de notas
fiscais de fornecimento e serviço prestados da Empresa BIOPLASMA
para a empresa CEACLIN, para comprovar a execução do aludido
serviço.

Para  embasar  suas  razões  apresenta  trecho  de
Orientação Técnica para âmbito estadual, legislação e destaca os
princípios de impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade
e probidade administrativa.

Por fim, requer que sejam reconsiderados a decisão
que declarou a empresa BIOPLASMA vencedora dos Lotes 01 e 03,
para que a Recorrida seja desclassificada.

3. RAZÕES  RECURSAIS  -  REAL  DIAGNOSTICA  COMÉRCIO  DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA

As razões foram devidamente divulgadas  no Sistema
Licitações-e e Portal da Prefeitura de Porto Velho5, notando-se
que a Recorrente pleiteia a reforma da Decisão exarada por esta
Pregoeira quanto à Declaração de Vencedora da Empresa Recorrida,
alegando  que  a  documentação  de  habilitação  da  mesma  teria
contrariado  as  exigências  editalícias,  pois,  segundo  ela,  a
empresa  BIOPLASMA  não  comprovou  a  capacidade  técnica
operacional; apresenta conflitos de informações no Atestado e
ainda, divergência na autonomia do equipamento ofertado para o
Lote 5, resumidamente destacados a seguir.

Acerca  do  equipamento  ofertado  para  o  Lote  5,  a
Recorrente alega que o mesmo não atende todas as especificações
técnicas exigidas em Edital, por não possuir autonomia mínima de
200 testes horas, e sim, uma autonomia para 120 testes horas.
Assim,  requer  a  desclassificação  no  LOTE  5,  sob  a  pena  de
violação  aos  princípios  da  vinculação  ao  instrumento
convocatório e da isonomia.

Em  relação  as  documentações  para  fins  de
qualificação técnicas apresentadas para os LOTES 01, 03 e 05,
destaca as divergências de datas nos contratos entre a recorrida
e a emitente dos Atestados, CEACLIN, bem como a discrepância
entre o período informado no Atestado para o equipamento CT 4000
e  ARCHITECT  C8000  comparado  com  qualquer  umas  das  possíveis
datas de vigência dos contratos.

Ressalta que, a informação trazida no atestado, de
que  a  Bioplasma  prestou  serviço  para  Ceaclin  nos  últimos  12
meses,  causou  estranheza  a  Recorrente,  pois,  segundo  ela,  a
marca  Abboutt  era  “representada  pela  empresa  PMH  –  Produtos

5 Link: https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/recurso_real.pdf
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Médicos  Hospitalares  -  CNPJ  00.740.696/0001-92,  que  tem  como
endereço  a  cidade  de  Brasília,  “sendo  o  mesmo  endereço  da
empresa bioplasma bem como o mesmo número de telefone”.6”

Argumenta, outrossim, que para sanear as dúvidas,
devem  ser  apresentados  notas  fiscais  do  período  de  2018  dos
Lotes 1 e 2, e, primordialmente, notas fiscais referentes ao
serviço  de  Urinálise  (lote  5),  incluindo  períodos  próximos  a
licitação.

Destaca que a Diligência neste processo deixa de
ser faculdade e passa a ser obrigatoriedade, fundamentando com
doutrinas sobre a matéria.

Conclui,  solicitando  que  seja  dado  provimento  ao
recurso,  para  que  a  Recorrida  seja  inabilitada  do  presente
certame, pelo não atendimento as exigências do Edital, ante a
insuficiência  da  documentação  habilitatória  apresentada  para
fins de comprovação de qualificação técnica.

4. CONTRARRAZÕES DOS RECURSOS - BIOPLASMA PRODUTOS PARA
LABORATORIO E CORRELATOS LTDA

Por  sua  vez,  a  empresa  Recorrida,  a  BIOPLASMA,
apresentou contrarrazões para cada recurso impetrado7, conforme a
síntese  abaixo,  concluindo  com  a  solicitação  para  que  seja
mantida como legítima vencedora do certame.

Acerca  da  Qualificação  Financeira,  informa  que  o
Balanço  Patrimonial  apresentado  alcança  todos  os  índices
exigidos  por  lei  e  cumpre  rigorosamente  todos  as  exigências
editalícias. Ressaltando que a licitante Labinbraz apenas buscou
desenfreadamente  mudança  no  resultado  proferido,  tentando
plantar dúvidas quanto a capacidade financeira de sua empresa.

Com relação ao equipamento, a Recorrida apresenta
trecho do Manual do Sistema Hibrido de Urinálise e do Catálogo,
a fim de comprovar que o equipamento ofertado possui autonomia
de 240 testes/horas, atendendo assim plenamente a exigência do
edital,  que  solicita  no  mínimo  200  testes/horas.  Destacando
ainda, que durante a licitação o equipamento foi submetido à
análise técnica sendo devidamente aprovado pelo Órgão.

A  respeito  da  localização  da  empresa,  inicia
informando que atua no mercado há mais de 19 anos, que de fato

6 Trecho retirada das razões recursais da empresa REAL DIAGNOSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS
E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA.

7 As contrarrazões foram divulgados no Sistema Licitações-e e Portal da Prefeitura de
Porto Velho, por meio do Link:
https://compras.portovelho.ro.gov.br/Licitacoes/pregao-eletronico-n0392019-srp-
contratacao-de-empresa-para-fornecimento-de-sistemas-de-automacao-laboratorial-
equipamentos/
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tem sede no mesmo prédio em que atua a empresa PMH Produtos
Médicos  Hospitalares,  porém  na  Parte  A.  Que  no  mesmo  local
também está situadas as empresas COOPERSYSTEM e Brasília Apoio
Adminsitrativo Ltda que prestam serviços distintos. Salientando
que  erroneamente  a  Recorrente,  REAL,  informa  que  o  contato
telefônico entre sua empresa e a PMH seriam o mesmo, o que é
facilmente descartado, tanto pelo cartão do CNPJ, quanto pelo
timbre nos documentos da empresa, portanto o tema não necessita
ser debatido.

Outrossim,  quanto a  qualificação técnica,  defende
em todas as contrarrazões que os atestados encaminhados atendem
o item 10.4.1 e 10.4.2 do Instrumento Convocatório, enfatizou
que atendeu a Diligência da Pregoeira encaminhando os contratos
com  a  emitente  dos  Atestados,  sendo  os  mesmos  considerados
suficientes após a diligência realizada pela Pregoeira junto a
CEACLIN,  e  somente  “não  enviou  cópias  das  notas  fiscais
simplesmente pelo fato de  (…) não ter sido exigido8”.

E  ainda,  em  resposta  ao  recurso  da  Labinbraz,
apresentou uma Declaração emitida pela CEACLIN e assinada pelo
Sr.  Paulo  Sérgio  Bonfim,  responsável  técnico  do  Laboratório,
confirmando  que  a  Dra.  Regiane  R.  de  Araújo  (que  assinou  o
atestado)  está  habilitada  para  representar  a  CEACLIN  sobre  o
setor de bioquímica, portanto entende que o Atestado encaminhado
para o Lote 1 foi assinado por pessoa habilitada.

Defende  que  os  contratos  com  a  CEACLIN  estão
regulares  e  atendem  os  preceitos  legais,  que  as  recorrentes
buscam apenas desqualificar a diligência realizada em fase de
habilitação.  Salientando  ainda,  que  todas  as  diligências
necessárias para o certame já foram devidamente realizadas pela
Pregoeira, que confirmou a veracidade das informações.

Ademais,  em  resposta  ao  recurso  da  A  G  D,
manifestou-se alegando que: “A fim de esclarecer qualquer dúvida
quanto à relação comercial estabelecida entre a Bioplasma e o
Ceaclin,  e  mesmo  não  tendo  obrigação  alguma  a  provar  tal
relação, vez que, sequer houve solicitação por parte do órgão9”.
Por  tal  motivo,  encaminhou  as  Notas  Fiscais  n.  1117/2019,
1173/2019  e  1331/201910,  que  segundo  a  Recorrida  comprovam  a
regularidade do envio dos produtos.

Por  fim,  destacou  os  valores  ofertados  e  a
importância  do  princípio  da  economicidade,  fundamentando  com
doutrinas sobre a matéria, concluindo aduzindo que sua empresa
atendeu plenamente o ato convocatório devendo os recursos serem

8 Trecho retirado das Contrarrazões do recurso em resposta a empresa REAL. (grifamos)

9 Trecho retirado das Contrarrazões do recurso em resposta a empresa A G D. (SIC)

10 Ressaltamos que todas as notas fiscais são de período pós licitação.
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indeferidos,  e,  no  caso  de  entendimento  divergente  aos  autos
deve ser encaminhados à Autoridade Superior.

III. Do resumo dos fatos

Inicialmente  cumpre  destacar  que  a  empresa
BIOPLASMA  PRODUTOS  PARA  LABORATORIO  E  CORRELATOS  LTDA  (CNPJ:
04.086.552/0001-15)  após  encerrada  a  fase  de  disputa
classificou-se como Arrematante dos LOTES 01 (Bioquímica), 03
(Imuno/Hormônico), 04 (Hemostasia) e 05 (Urinálise), e posterior
a análise dos documentos exigidos no Instrumento Convocatório
foi Declarada Vencedora dos Lotes 01, 03, 04 e 05, conforme
fundamentado no RELATÓRIO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE PROPOSTA E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO11 (fls. 1.623/1.634).

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 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
recorrer,  o  que  fizeram  tempestivamente,  em  campo  próprio  do
Sistema  e  devidamente  motivados,  sendo  também  recebidas  de
maneira  tempestiva  as  Razões  Recursais  e  Contrarrazões,  esta
interposta apenas da empresa Recorrida.

As  Razões  Recursais  compartilham,  em  síntese,
acerca de possíveis irregularidades nos Atestados de Capacidade
Técnica encaminhados pela BIOPLASMA, devido as inconsistências
de informações nos atestados e nos contratos. Sendo que em dois
dos recursos também há denúncia que os serviços atestados na
realidade  não foram prestados pela BIOPLASMA, sendo executados
pela  empresa  a  PMH  –  PRODUTOS  MÉDICOS  HOSPITALARES  (CNPJ
00.740.696/0001-92).

Em sua defesa, a empresa BIOPLASMA, informou que os
Atestados  foram  devidamente  emitidos  pela  empresa  de  caráter
privado CEACLIN CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PORTO VELHO, que
as  diligências  em  fase  de  habilitação  não  questionavam  a
validade dos atestados, que sua empresa e a PMH PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES são empresas distintas, e ainda, que somente: “não
enviou cópia das notas fiscais simplesmente pelo fato de V.Sa.
não haver exigido12”.

11 Link:
https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/relatorioresultadoanali
se.pdf

12 Trecho retirado das Contrarrazões do recurso em resposta a empresa REAL. (grifamos)
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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  entregue  pela
Recorrida (Atestado de Capacidade Técnica), irregularidade que
ensejasse 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.

Os documentos encaminhados pela licitante BIOPLASMA
seriam  suficientes  para  comprovar  o  atendimento  à  exigência
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
suscitavam dúvidas devido à ausência dos períodos de execução do
serviço.
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Durante a análise habilitatória, conforme Relatório
de  resultado  de  Análise  de  Propostas  e  Documentos  de
Habilitação13, no que diz respeito à comprovação da qualificação
técnica  mínima  exigida  em  Edital,  nas  duas  solicitações  de
documentos  na  fase  habilitatório,  refente  aos  atestados
questionados  em  recurso,  foram  realizadas  as  seguintes
diligências:

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.

Os documentos encaminhados são:

1.  Atestado  de  Capacidade  Técnica  datado
de 23.05.2018, emitido pela Ceaclin Centro
de Análises Clínicas de Porto Velho (CNPJ:
01.957.226/0001-48),  fls.  1.257/1.258,
atestando  que  a  BIOPLASMA  fornece
reagentes,  calibradores  e  controles,  com
disponibilização  do  equipamento  Sistema
ARCHITECT C4000/C8000, Marca ABBOUT.

1.1. O contrato datado de 07.03.2018, com
a  vigência  descrita  apenas  no  rodapé  do
documento  como  sendo  31.01.2018  (fls.
1.548/1.556).

2.  Atestado  de  Capacidade  Técnica  datado
de 10.12.2018, emitido pela Ceaclin Centro
de Análises Clínicas de Porto Velho (CNPJ:
01.957.226/0001-48),  fls.  1.254/1.256,
atestando  que  a  BIOPLASMA  fornece  nos
últimos 12 meses reagentes, calibradores e
controles,  com  disponibilização  do
equipamento  Sistema  ARCHITECT,  Marca
ABBOUT.

2.1. O contrato datado de 15.03.2018, com
vigência  descrita  apenas  no  rodapé  do
documento  como  sendo  31.01.2018  (fls.
1.557/1.566).

13 Link:
https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/relatorioresultadoanali
se.pdf
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3.  Atestado  de  Capacidade  Técnica  datado
de 20.08.2019, emitido pela Ceaclin Centro
de Análises Clínicas de Porto Velho (CNPJ:
01.957.226/0001-48), fls. 1.253, atestando
que  a  BIOPLASMA  fornece  testes  para
química/sedimento  urinário,  equipamento
Híbrido  para  Urinálise:  FUS  2000  Marca:
DIRUI.

3.1. O contrato datado de 10.04.2019, com
vigência  descrita  apenas  no  rodapé  do
documento  como  sendo  04.02.2019  (fls.
1.550/1.578),  referente  ao  serviço  de
fornecimento  de  reagentes,  kits,
controles,  calibradores  e  soluções  com  o
Equipamento FUS200 – DIRUI em comodato.

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  02.09.2019 recebendo  o  e-mail  da
CEACLIN CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PORTO
VELHO,  anexado  as  fls.  1.618,  o  qual
confirmou a  emissão  dos  certificados  de
capacidade técnica, bem como a prestação de
serviços  de  qualidade  no  fornecimento  dos
serviços.

Em  conclusão as  análises habilitatórias,  conforme
Relatório14 de fls.  1.623/1.634, os documentos após terem sido
autenticados foram aceitos como comprovação de atendimento as
exigências editalícias. 

Importa  consignar,  que  posterior  a  análise  dos
recursos  e  contrarrazões,  observamos  que  os  documentos
encaminhados  para  complementar  os  Atestados  não  permitem
satisfatoriamente cessar as imprecisões dos referidos Atestados
e cessar as dúvidas elucidadas nos recursos.

IV. Da Diligência

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

14 Link:
https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/relatorioresultadoanali
se.pdf
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constitui, nesse contexto, em mera faculdade ou numa competência
discricionária  da  autoridade  julgadora,  como  leciona  Marçal
Justen Filho15: 

“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 suscitadas devido as inconsistências
dos Atestados.

Face ao exposto, conforme RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA16,
anexado as fls.  1.904/1.024, realizamos diversas diligências a
fim de obtermos documentos que comprovem a execução dos serviços
no ano de emissão dos atestados, informações da temporariedade
da  prestação  do  serviço  e,  primordialmente,  se  a  BIOPLASMA
prestou  serviço  no  ano  de  2018,  para  assim  descartar  ou
confirmar as alegações trazidas em fase de recurso.

15 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos.
16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805.

16 Link:
https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/relatoriodediligencia.p
df
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Destarte,  considerando a  importância do  RELATÓRIO
DE DILIGÊNCIA e que o mesmo motiva a decisão proferida ao final,
o  relatório  será  anexado  a  este  Julgamento,  cabendo  ainda
consignar à íntegra da conclusão do relatório, in verbis:

“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 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
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claro o período de execução dos serviços,  não
sendo  possível  atestar  a  temporariedade
solicitada pelo ato convocatório.

IV – Da Conclusão
(…)

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: 

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
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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.

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
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correlatos  aplicáveis  à  matéria,  sem  prejuízo  das
culminações legais.”

V. Da manifestação da Pregoeira

Observa-se que o ponto nodal da irresignação das
Recorrentes  recai  sobre  o  documento  apresentado  pela  empresa
BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, para fins
de Qualificação Técnica, padecendo o mesmo de vícios.

No curso do feito, impede salientar que o ato que
Declarou  vencedora  do  certame  a  BIOPLASMA,  foi  exarado  em
estrita obediência a legislação, normas e do quanto determinado
no Edital de Licitação, conforme fundamentado pelo Relatório de
Resultado de análise de Proposta e Documentos de Habilitação.

Ocorre,  que  diante  dos  fatos  aventados  em  fase
recursal, passamos a apreciação dos documentos ora encaminhados,
observando  que  o  Atestado  de  Capacidade  Técnica  datado
10.12.2018  apresentado  pela  Recorrida,  o  qual  declara  que  a
Bioplasma prestou o serviço consignado nos últimos 12 meses, em
uma  simples  análise  do  contrato  encaminhado  (assinado  em
15.03.2018) se vislumbra flagrante incoerência nas informações,
considerando  que  na  data  da  emissão  a  empresa  não  havia
transcorrido  o  período  declarado,  assim  a  veracidade  das
informações no Atestado ficou fragilizada. 

Não bastasse a evidente incoerência de informação
contida no atestado, a Recorrida durante as diligências negou-se
em  encaminhar  outro  documento  que  comprove  a  execução  dos
serviços  no  período  atestado,  conforme  fls.  1.770/1.790  e
1794/1.797,  e  nos  termos  Relatório  de  Diligência,  o  Atestado
tornou insuscetível de aproveitamento.

Em relação ao Atestado de Capacidade Técnica datado
23.05.2018, referente ao contrato assinado em 07.03.2019, com a
recusa  da  Recorrida  em  fase  de  diligência  em  encaminhar
documentos comprobatórios da execução dos serviços no período
atestado  (fls. 1.770/1.790  e  1794/1.797),  e  sequer  com  a
realização de diligência in loco na CEACLIN foi suficiente para
dirimir as dúvidas quanto ao período de prestação dos serviços,
conforme  Relatório  de  Diligência,  não  sendo  possível  assim
atestar a temporariedade solicitada pelo ato convocatório.

No  que  diz  respeito  ao  Atestado  de  Capacidade
Técnica datado de 20.08.2019, referente ao Contrato datado de
10.04.2019,  posterior  as  diligências  junto  a  emitente  do
Atestado, conforme Relatório de Diligência, foi constatado que o
serviço  não  possui  a  temporariedade  exigida  no  Instrumento
Convocatório.
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Coadunando com as denúncias trazidas nos recursos e
a conclusão das diligências, denota-se que a Recorrida tinha o
conhecimento que, por mais que os serviços de urinálise haviam
sido iniciados o mesmo não possuía a temporariedade exigida em
Edital,  correlacionando  com  a  intenção  de  demonstrar  a  sua
capacidade técnica, apresentando o contrato sem informar que não
estava vigente e a recusa em fornecer as Notas Ficais, gera
dúvidas quanto a boa fé da licitante BIOPLASMA PRODUTOS PARA
LABORATORIO E CORRELATOS LTDA.

Nesse cenário, a Corte de Contas manifesta-se no
sentido  de  que:  “a  apresentação  de  atestado  de  capacidade
técnica  relativo  a  serviços  não  prestados  pela  licitante
caracteriza fraude à licitação17”, conforme in verbis:

“A apresentação de atestado com conteúdo falso
configura,  por  si  só,  prática  de  fraude  à
licitação e enseja declaração de inidoneidade da
empresa fraudadora para participar de licitação
na Administração Pública Federal, uma vez que o
tipo administrativo previsto no art. 46 da Lei
8.443/1992 consiste em ilícito formal ou de mera
conduta, sem a necessidade de concretização do
resultado.” Acórdão 2233/2019-Plenário

É  imperioso  ainda  ressaltar  que,  o  Tribunal  de
Contas  da  União  (TCU)  vem  punindo  com  a  declaração  de
inidoneidade  as  empresas  que  apresenta  atestado  com  conteúdo
falso:

“Representação  formulada  ao  TCU  noticiou  que  na
Concorrência  nº  3/2008,  realizada  pelo  Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do
Amazonas  –  Ifam,  cujo  objeto  constituiu-se  na
construção do campus do Centro Federal de Educação
Tecnológica  no  Município  de  Presidente
Figueiredo/AM,  empresa  licitante  apresentou
atestado  de  capacidade  técnica  com  conteúdo
possivelmente falso, com vistas a sua habilitação
no certame.
Para  apuração  dos  fatos,  a  unidade  técnica
responsável pela instrução do feito promoveu uma
série de audiências (…) Para a unidade técnica, a
evidência de fraude quanto ao conteúdo do atestado
de  capacidade  técnica  seria  determinante  para  o
Tribunal declarar a inidoneidade da licitante. 
Ao  se  pronunciar  nos  autos,  o  representante  do
Ministério Público junto ao TCU – MP/TCU - afirmou
que a potencial fraudadora “apresentou atestado de
capacidade  técnica  com  informação  falsa.  O
documento informava que a empresa foi a responsável

17 Acórdão 2463/2009-Plenário
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pela execução  de obras  de engenharia,  quando na
verdade  apenas  elaborou  os  projetos  para  essa
execução”, sendo “clara a intenção da empresa em
demonstrar  que  foi  a  responsável  pela  execução
física  das  obras  de  engenharia”.  Assim,  ante  a
evidência  de  fraude  à  licitação,  o  MP/TCU
considerou adequada a proposta da unidade técnica
de  se  declarar  a  inidoneidade  da  licitante
responsável pela apresentação do documento. 
(…)  E,  ainda  para  o  revisor,  “Nos  termos  da
consolidada jurisprudência do Tribunal de Contas da
União, a mera apresentação de atestado com conteúdo
falso caracteriza o ilícito administrativo previsto
no art. 46 da Lei Orgânica do TCU e faz surgir a
possibilidade  de  declarar  a  inidoneidade  da
licitante fraudadora”. 
Desse  modo,  acolhendo  as  conclusões  da  unidade
técnica, votou pela declaração de inidoneidade da
licitante responsável pela apresentação do atestado
com  conteúdo  falso”  Acórdão  2.179/2010-Plenário,
TC-016.488/2009-6 (grifamos)

Em  face  ao  exposto,  não  há  como  ignorar  as
evidências,  contudo  ainda  considera-se  insuficientes  para
caracterizar  como  fraude,  pois  a  diligência  encerrou  sem  a
apresentação  de  alguns  documentos  que  possam  identificar  que
mesmo  os  Atestados  sendo  insuscetível  de  aproveitamento,  a
conduta da Recorrida não teve de fato o intuito de fraudar o
Pregão Eletrônico nº 039/2019.

Não obstante, em que pese a existência de recurso
por outros indícios, informo que o descumprimento em uma das
exigências do Instrumento Convocatório geram a desclassificação/
inabilitação  da  licitante,  assim,  resumo  informando  que  o
Balanço Contábil e os Equipamentos ofertados, foram devidamente
analisados por profissionais desta Prefeitura, não encontrando
óbices nesses quesitos.

Contudo,  sendo consignado  em  diligência  junto  a
emitente dos Atestados que, os serviços de Urinálise nos termos
do contrato, não atende a temporariedade exigida em edital; o
Atestado referente ao Sistema ARCHITECT ABBOUT, possuem erro na
indicação do período, que segundo a emitente para elaborar o
atestado considerou os serviços prestados pela PMH e BIOPLASMA;
bem  como,  tendo  sido  esgotadas  as  diligências  sem  obtermos
documentos  que  de  fato  comprovem  a  prestação  dos  serviços
indicados nos Atestados de Capacidade Técnica e o atendimento as
exigências editalícias, não há outra deliberação que não seja a
inabilitação da Recorrida.

À vista disso,  o Tribunal de Contas da União, em
análise à representação sobre suposta irregularidade cometida na
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condução  do  Pregão  Eletrônico  nº  4/2016,  entendeu  lícita  a
desclassificação  de  licitante,  cuja  motivação  havia  sido  a
apresentação  de  atestados  com  indícios  de  irregularidade,
conforme Acórdão n. 1612/2017 - TCU - 2ª Câmara, cujos trechos
transcrevo: 

(…)  Considerando,  por  fim,  que  apenas  uma
investigação  mais  aprofundada  seria  capaz  de
elucidar definitivamente a veracidade dos atestados
de  capacidade  técnica emitidos  por  Camargo
Distribuidora  de  Produtos  Químicos  Ltda.,
comprovando o fornecimento de produtos pela A & F
Distribuidora  Ltda.,  mas  que  os  indícios
apresentados na inicial, em confronto com a análise
promovida  pela  unidade  técnica,  não  são
suficientemente robustos para mobilizar a estrutura
do  TCU,  devendo  ser  considerado,  ainda,  que  o
Pregão Eletrônico nº  4/2016 restou frustrado, de
sorte que se  mostra  prejudicada  a  apreciação  de
mérito dos presentes autos; (…)
1.7. Determinar à Secex/PA que: (…) 
1.7.2. envie cópia do presente Acórdão à A & F
Distribuidora Ltda. – ME (CNPJ 23.103.308/0001-68),
dando-lhe ciência de que, conforme a jurisprudência
do  TCU  (v.g.:  Acórdãos  1334/2012,  27/2013  e
1385/2016,  do  Plenário), caracteriza  fraude  à
licitação a apresentação de atestado de capacidade
técnica que não corresponde à realidade dos fatos e
enseja a declaração de inidoneidade da licitante
para  participar  de  licitação  na  administração
federal,  nos  termos  do  art.  46  da  Lei  nº
8.443/1992;

Portanto, encerrando as diligências, permanecem os
indícios de irregularidade nos Atestados de Capacidade Técnica
apresentado pela empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E
CORRELATOS LTDA para fins de habilitação.

VI. DA DECISÃO: 

Ante  ao  exposto,  face  aos  argumentos  expedidos
pelas  Recorrentes  e  analisadas  as  contrarrazões  encaminhadas,
decido  CONHECER  O  RECURSO  interposto  pela  empresa  LABINBRAZ
COMERCIAL  LIMITADA,  por  preencher  os  requisitos  de
admissibilidade  para,  no  mérito,  DAR  PARCIAL  PROVIMENTO,  com
fundamento  nos  princípios  constitucionais  e  licitatórios,  em
especial a Vinculação do Instrumento Convocatório, Legalidade e
Moralidade, pelos motivos fundamentados nesta Resposta.

Decido CONHECER O RECURSO interposto pela empresa A
G  D  DE  OLIVEIRA  EIRELI  EPP,  por  preencher  os  requisitos  de
admissibilidade  para,  no  mérito,  DAR  PARCIAL  PROVIMENTO,  com
fundamento  nos  princípios  constitucionais  e  licitatórios,  em
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especial a Vinculação do Instrumento Convocatório, Legalidade e
Moralidade, pelos motivos fundamentados nesta Resposta.

Decido CONHECER O RECURSO interposto pela empresa
REAL  DIAGNOSTICA  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS  E  EQUIPAMENTOS
LABORATORIAIS  LTDA,  por  preencher  os  requisitos  de
admissibilidade  para,  no  mérito,  DAR  PARCIAL  PROVIMENTO,  com
fundamento  nos  princípios  constitucionais  e  licitatórios,  em
especial a Vinculação do Instrumento Convocatório, Legalidade e
Moralidade, pelos motivos fundamentados nesta Resposta.

Exercendo juízo de retratação positiva, modificando
a decisão anterior com base na manifestação trazida à tona no
recurso  e  a  conclusão  das  diligências  realizadas,  julgando-o
procedente para o fim de anular o ato que habilitou a empresa
BIOPLASMA  PRODUTOS  PARA  LABORATORIO  E  CORRELATOS  LTDA,
inabilitando por ter apresentado Atestado de Capacidade Técnica
em desacordo com o exigido pelo Instrumento Convocatório. 

Não obstante, o item 11.5.2 do Edital consigna a
submissão  à  Autoridade  Competente  para  Julgamento  e  Decisão
Hierárquica  ocorrerá  apenas  em  caso  do  Pregoeiro  manter  sua
Decisão inicial, contudo, considerando há existência de suspeita
de comportamento inidôneo, decido submeter os autos devidamente
instruídos,  para  Decisão  em  grau  Hierárquico  pela
Superintendente  Municipal  de  Licitações  para  o  Julgamento  e
Decisão.

Porto Velho, 11 de setembro de 2019. 

JANÍNI F. TIBES
Pregoeira – SML/PMPV
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