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

RELAÓTRIO DE DILIGENCIAS NA EMPRESA MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS

LTDA EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017 - S R P, Nº  005/2017

PROCESSO Nº 07.00028/2017

OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS  para eventual  Aquisição de Tubos de

Concreto, visando atender as necessidades da Administração Pública

Direta  e  Indireta  do  Município  de  Porto  Velho,  em  especial  a

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básico –

SEMISB;

I – DA DENUNCIA

 
Veio aos autos, denuncia das empresas TWS INDUSTRIA E

COMERCIO DE PRÉ-MOLDADOS IRELI EPP, fls, nº 414/417 dos autos e O.

G  SOLUÇÕES  COMERCIO  E  SERVIÇOS  LTDA  –  ME,  fls  nº  550/552  dos

autos, passamos  a averiguar as denúncias apresentadas. 

II - BASE LEGAL

 O Art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93 da Lei nº 8.666/93 , deserta o

seguinte;

Art.  43.  A  licitação  será  processada  e  julgada  com
observância dos seguintes procedimentos: 

§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em
qualquer  fase  da  licitação,  a  promoção  de  diligência
destinada a esclarecer ou a complementara instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação  que  deveria  constar originariamente  da
proposta.
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8.10. O  Pregoeiro,  em  qualquer  fase  de  julgamento,
poderá  promover  quaisquer  diligências  julgadas
necessárias à análise das propostas e da documentação,
devendo os licitantes atender às solicitações no prazo
por  ele  estipulado,  contado  do  recebimento  da
convocação, sob pena de desclassificação da oferta, bem
como, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes
ao  Quadro de  Pessoal do  Município /RO ou,  ainda, de
pessoas  físicas  ou  jurídicas  estranhas  a  ele,  para
orientar sua decisão.

Demostrado o ampara legal acima, passamos ao relatório.

II - DO RELAÓTORIO

Primeiramente empresa TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRÉ-

MOLDADOS IRELI EPP, apresentou denúncia em seu recurso o qual a

época não foi acolhido em razão da intempestividade e da ausência

de representabilidade, pois não veio procuração, contrato ou outro

documento  que  comprovasse  que  o  representa  tinha  poderes  para

representá-lo, fls, nº 414/417 dos autos.

Porém com o advento de novas denuncia por parte da

empresa  O.  G  SOLUÇÕES  COMERCIO  E  SERVIÇOS  LTDA  –  ME,  fls  nº

550/552 dos autos, achamos por melhor averiguar as consistências

das  denúncias,  para  tanto,  na  data  de  06  de  julho  de  2017

encaminhamos documento de diligencia solicitando que no prazo de

3(três)dias comprovassem a veracidade do atestado de capacidade

técnica  apresentado  na  documentação  de  habilitação,  onde  tal

comprovação poderia ser feito por Notas Fiscais, Empenhos e outros

que comprovem os quantitativos constante no atestado apresentado,

o  que  não  foi  apresentado,  como  comprovação  da  veracidade  do

atestado apresentado foram encaminhado alegando que os materiais

foram entregue ha mais de cinco anos e que não possui mais o

documentos  contábil  e  encaminhou  03(três)  fotos  de  materiais
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objeto  do  certame,  porém  nenhum  documento   que  comprovassem  a

fidedignidade do atestado  apresentado, como se pode observar as

folhas,  nº  582/584  dos  autos,  diante  da  não  comprovação  da

veracidade  do  mencionado  atestado  folha,  fl.  nº363  dos  autos,

entendemos proceder a acusação de que o atestado apresentado pela

empresa  MADECON  CONSTRUTORA  DE  OBRAS  LTDA  EPP,  não  apresenta

fidedignidade e além de solicitarmos documentos que comprovassem a

veracidade do atestado, ligamos para empresa RONDINIA TRANSPORTTES

E SERVIÇOS, TE. 69-3224-1136, porém o mencionado numero caiu em

uma empresa RONDOMAR, que me repassaram para senhora SANDRA LUZIA

CANTELLI, que foi que assinou o atestado de capacidade técnica

presentado  pela  MADECON  CONSTRUTORA,  porém  a  mesma  falou  que

somente assinou o atestado, mas quem tem as informações é o setor

de licitações, senhor Anísio o qual não se encontrava na empresa,

no  dia  seguinte,  13/07/2017  ligamos  novamente,  onde  o  senhor

Anísio, também não se encontrava, mais me passaram o numero do

celular, o qual ligamos, só caia na caixa postal/de mensagens,

portando  não  ligamos  mais,  pois  precisarmos  trabalhar  neste

relatório.

Para  melhor  entendimento  vejamos  o  que  deserta  as

jurisprudências sobre o tema In Verbis;

Acórdãos 630/2006 e 548/2007, ambos do Plenário.
Acórdão n.º 2.179/2010-Plenário, TC-016.488/2009-
6, rel. Min-Subst. André Luís de Carvalho, revisor
Min. Walton Alencar Rodrigues, 25.08.2010.

(…)

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
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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,  inclusive  da
própria empresa responsável pela potencial fraude,
a qual alegou erro de entendimento quanto ao que
fora exigido a título de comprovação de capacidade
técnica. De acordo com a empresa respondente, o
texto do edital seria dúbio, ao requerer “execução
de obra ou serviço com complexidade equivalente”.
Daí,  apresentara  atestado  no  qual  constava,
erroneamente digitado, construção de obra em vez
de projeto. Todavia, a unidade técnica registrou
não  se  sustentar  o  argumento  da  potencial
fraudadora  de  se  tratar  de  equívoco  quanto  à
interpretação. 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.

(…)

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.

(…)

Todavia,  o  ministro-revisor,  Walton  Alencar
Rodrigues,  dissentiu  do  encaminhamento
proposto  pelo  relator  do  feito.  Para  o
revisor,  o  atestado  apresentado  pela  potencial
fraudadora,  absolutamente  falso,  viabilizou  a
participação  desta  no  processo  licitatório.  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
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declaração  de  inidoneidade  da  licitante
responsável  pela  apresentação  do  atestado  com
conteúdo  falso,  no  que  foi  acompanhado  pelos
ministros  Raimundo  Carreiro,  José  Jorge  e  José
Múcio  Monteiro.  Ficaram  vencidos,  na  linha  da
proposta do relator, os ministros Valmir Campelo,
Augusto  Nardes  e  Aroldo  Cedraz.  O  relator,
ministro-substituto  André  Luís  de  Carvalho,  não
votou,  por  não  estar  substituindo  naquela
oportunidade.  .  Precedentes  citados:  Acórdãos
630/2006 e 548/2007, ambos do Plenário.  Acórdão
n.º  2.179/2010-Plenário,  TC-016.488/2009-6,  rel.
Min-Subst. André Luís de Carvalho, revisor Min.
Walton Alencar Rodrigues, 25.08.2010.

Agora  vejamos  o  que  acordaram  os  Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado do Rio grande Sul, por maioria, em negar provimento ao

apelo do Ministério Público

APELAÇÃO. CRIME DA LEI DE LICITAÇÕES. ART. 
90,  DA  LEI  Nº  8.666/93.  TENTATIVA.  ATESTADO  DE
FORNECIMENTO  FALSIFICADO, COM  O  INTUITO  DE
COMPROVAR  A  QUALIFICAÇÃO  TÉCNICADE  EMPRESA
LICITANTE. COMPETIÇÃO  OBSTADA.  A  utilização  de
documento falso por sócio de empresa, na fase de
habilitação, subsome-se ao tipo penal do art. 90,
da  Lei  nº  8.666/93,  na  modalidade  de  “outro
expediente”,  pois  visava  a  tolher  a
competitividade do procedimento licitatório e,
assim,  lograr-se  vencedor  da  disputa.  O
delito  somente  não  se  consumou  por
circunstâncias alheias à vontade do réu,
uma vez que a  Comissão de Licitações, ao
efetivar  diligências para  reconhecimento
da validade da proposta descobriu que a
empresa não satisfazia todos os requisitos
do  edital,  restando  inabilitada  à
concorrência  pública.  APELAÇÕES
DESPROVIDAS. POR MAIORIA.[Grifamos]

(…)

[...]. A não realização da operação de circulação
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de  mercadorias  ainda  comprovada  pelas  notas
fiscais n°s 13633, 13715, 13855 e 13900. Explica-
se:  diante  da  dúvida  acerca  da  veracidade  do
conteúdo do documento da fl. 169,  a comissão de
licitação solicitou à empresa do acusado, fossem
juntadas  notas  fiscais  comprobatórias  da  venda
atestada. As notas alcançadas, entretanto, traziam
no seu corpo a expressão cancelada e todas as vias
(em n°de 04) encontravam-se na posse da empresa
Rodoquímica  Indústria,Comércio  e  Transporte  de
Produtos Químicos Ltda., situação condizente com a
não circulação das mercadorias.[Grifamos].

o  denunciado,  na  condição  de  sócio-gerente  da
empresa  RODOQUÍMICA  INDÚSTRIA,  COMÉRCIO  E
TRANSPORTE  DE  PRODUTOS  QUÍMICOS  LTDA.,  teria
tentado frustrar e fraudar o caráter competitivo
do  procedimento  licitatório  n°  537/07  –
CELCO/CORSAN, mediante a apresentação de documento
falso  para  comprovar  a  qualificação  técnica
exigida pelo edital com o intuito de obter para si
vantagem decorrente  da adjudicação  do objeto  da
licitação. Teria apresentado atestado de capacidade
técnica falso, na medida em que a assinatura do
subscritor  do  aludido  documento,  sócio
proprietário  da  empresa  Projesan  Saneamento
Ambiental Ltda., seria falsificada.[Grifamos].

Deste modo concluímos o relatório no que se refere a

diligência no atestado de capacidade técnica.

Ato contínuo, passamos para os relatos da denúncia no

que se refere que a empresa não se enquadramento como empresa de

pequeno  porte  –  EPP,  ao  diligenciar,  muitas  outras informações

foram observadas, primeiramente o senhor GLAUCO OMAR CELLA assina

o  balanço  patrimonial  como  Administrador  da  empresa  MADECON

CONSTRUTORA  DE  OBRAS  LTDA  EPP,  assim  como  aparece  como  sócio

majoritário,  também  no  balanço,  fls,  nº  361/378  dos  autos,  do

mesmo modo a proposta do lote 03 e as declarações, constante nas

fls.  nº  353/358,também  foram  assinadas  pelo  senhor  GLAUCO  OMAR

CELLA,  já  a  proposta  e  as  declarações  constantes  as  fls.  nº

390/395  foram  assinadas  pela  Srª  BRIGIDA  LISTON,  porém  com  a
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seguinte redação nas propostas, folhas, nº 353 e 390 dos autos;

“Responsável  legal  para  assinatura  do  contrato/instrumento

equivalente:  GLAUCO  OMAR  CELLA,  RRG  5.481.971-4/SSP-PR,  CPF

875.781.909-20”,  com  isso  solicitamos  que  o  representante  da

empresa  MADECON  CONSTRUTORA  DE  OBRAS  LTDA  EPP,  apresentasse  os

contratos das empresas MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP, e da

MADECON  ENGENHARIA  E  PARTICIPAÇÕES  EIRELI,  para  que  pudéssemos

conhecer o quadro societário das mencionadas empresa e averiguar

da denúncia de que a empresa MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

EPP, não se enquadra com EPP, diante a documentação apresentada

conforme solicitado, podemos observar que na data de 02/03/2017 o

senhor GLAUCO OMAR CELLA registrou na Junta Comercial de Rondônia

-  JUCER,  a  alteração  contratual  se  retirando  da  do  quadro

societário da empresa MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP, fls.

nº 592/599 dos autos, com isso, de forma objetiva, a empresa na

data do certame, ou seja, 11/05/2017 já se enquadrava como EPP por

não se encontrar nos termos do art. 3º, § 4º da Lei 123/2006,

deste modo, entendemos que a denúncia de que a empresa não se

enquadra como Empresa de Pequeno Porte – EPP não procede.

II - DA CONCLUSÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação

formulada pelas empresas O. G SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA –

ME, fls. nº 550/552 e  TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRÉ-MOLDADOS

IRELI EPP, fls, nº 414/417 com pedido de diligência, acerca de

supostas  irregularidades  no  Atestado  de  Capacidade  Técnica  da

empresa MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP no Pregão Eletrônico

005/2017, assim como não se enquadra como Empresa de Pequeno Porte

– EPP.
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Considerando  que  foi  oportunizado  a  empresa  MADECON

CONSTRUTORA  DE  OBRAS  LTDA  EPP  apresentar  documentos  que

comprovassem  a  veracidade  do  atestado  de  capacidade  técnica

apresentado  para  o  atendimento  ao  item  9.4  do  edital  a  qual

apresentou  documentos  que  não  comprovam  a  veracidade  do  mesmo,

conforme constam as fls. nº582/584 dos autos.

Considerando que a empresa apresentou contrato social, onde

fica  comprovado  que  o  senhor  GLAUCO  OMAR  CELLA  si  retirou  do

quadro societário da empresa antes da realização do certame, com

isso, fica comprovado que a empresa se enquadra com EPP.

Destarte, por não ficar comprovado a veracidade do atestado

de capacidade técnica a empresa MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

EPP será desclassificada, assim como ficar sujeita as penalidade

prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002 e as previstas no

edital e demais normas pertinentes.

                              Porto Velho - RO, 14 de julho de 2017.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA

Pregoeiro/SML
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