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

Processo 02.0017/2019

Fls. ___________

Visto:__________ 

Processo: 02.00502/2019
Pregão Eletrônico n. 005/2020/SML
Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  PARA
ATENDIMENTO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO DE
ENCHENTES. 

RELATÓRIO DE RESULTADO DE DILIGÊNCIA 

Trata-se  de  Relatório  de  Resultado  de  Diligência
promovida  nos  autos  do  Processo  em  epígrafe,  para  esclarecer
questões  atinentes  ao  único  atestado  de  capacidade  técnica
apresentado  pela  Empresa  Trusty  Distribuidora  Ltda.  -  EPP,
Arrematante dos Lotes 03 e 04, em atendimento às exigências contidas
em Edital.

1. DAS PROVIDENCIAS E DOCUMENTOS REQUERIDOS EM SEDE DE DILIGÊNCIA 

Inicialmente,  urge  salientar  que,  após  receber  os
documentos de habilitação e proposta de preços encaminhados pela
Empresa  Trusty  Distribuidora  Ltda.,  autuados  nas  fls.  364/403,
constatei a necessidade de esclarecer o conteúdo do único atestado
de capacidade técnica apresentado, o qual foi emitido em 10.11.2019,
pela Empresa Bia Bella Cosmético Ltda. (fls. 397) e por meio do qual
foi  declarado  o  fornecimento  de  510  (quinhentos  e  dez)  kits
dormitórios  pela  Empresa  Arrematante.  Acerca  do  Atestado  de
capacidade técnica, o Edital de Licitação assim dispõe: 

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.4.1. Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
o  fornecimento  de materiais  compatíveis  com  o objeto  deste
instrumento.
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.
(destaquei)

 
Por considerar que o Atestado havia sido fornecido por

Pessoa Jurídica de Direito Privado e ainda, que a princípio, seria
passível  de  dúvida  o  fornecimento  de  kits  dormitório  (fronha,
lençol, travesseiro e colchão) a uma Empresa que tem por objeto o
fornecimento de cosméticos, para atendimento ao disposto no item
10.4.2 do Edital, em especial quanto à necessidade de verificar a
veracidade do conteúdo do atestado, entrei em contato pelo telefone
informado no mesmo (11 - 4509-6192), sendo que não houve sucesso,
uma vez que o telefone estava cancelado. 

Por  tal  motivo,  deliberei  pela  promoção  desta
diligência, de modo a evitar qualquer alegação de omissão por parte
desta Servidora, o que fiz para cumprimento ao disposto no item
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10.4.2 do Edital e com fundamento no item 8.6 do Edital de Licitação
c/c §3º do art. 43 da Lei n. 8.666/93. 

Quanto à legalidade da diligência, vale ressaltar que,
em casos como este, a mesma não se constitui em mera faculdade, mas
dever da Administração, como já pacificou a jurisprudência firmada
pelos Tribunais de Contas, a exemplo do Acórdão n. 3418/2014 – TCU –
Plenário, in verbis: 

VISTOS, (…) ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos  em  Sessão  do  Plenário,  ante  as  razões  expostas  pelo
Relator, em:
(…) 
9.2. determinar ao Centro de Inteligência do Exército – CIE que, nos
próximos certames,  ao constatar incertezas sobre atendimento pelas
licitantes de requisitos previstos em lei ou edital, especialmente
as  dúvidas  que  envolvam  critérios  e  atestados  que  objetivam
comprovar a habilitação das empresas em disputa, utilize do seu
poder-dever de promover diligências, previsto no art. 43, § 3º, da
Lei 8.666/1993, para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos
documentos  que  servirão  de  base  para  tomada  de  decisão  da
Administração nos procedimentos licitatórios;

 
De igual modo, o Edital de Licitação previu, de forma

expressa,  a  promoção  de  diligência  em  qualquer  fase  do  certame,
senão vejamos: 

8.6.  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. (destaques nossos)

Assim, visando possibilitar à Empresa aclarar os fatos
e comprovar, de modo efetivo, o cumprimento da exigência contida no
Edital  de  Licitação,  encaminhei  e-mail  à  Empresa  Trusty
Distribuidora, conforme fls. 410, onde consignei prazo para o envio
de  documentos  capazes  de  evidenciar  a  veracidade  do  Atestado,
sugerindo o envio de Notas Fiscais, senão vejamos:

Com  relação  ao  atestado  apresentado,  expedido  pela  Empresa  Bia
Bella Cosmético, onde restou declarado o fornecimento de 510 Kits
dormitórios, com fundamento no item 8.6 do Edital e §3º do art. 3º
da  Lei  n.  8.666/93,  solicito  que  sejam  encaminhados  documentos
aptos a comprovar o fornecimento declarado (Notas Fiscais).
O prazo para envio de proposta saneada e Notas Fiscais relativa ao
atestado de capacidade técnica, os quais deverão ser escaneados do
original e encaminhado a este e-mail, será até 10h (do DF), de
03.03.2020.

No prazo informado a Empresa encaminhou os documentos
de  fls.  419/424  e  alegou,  em  resumo,  que  não  seria  lícito  à
Administração fazer exigência que a própria Lei de Licitações não

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, n. 2776, 2º Andar, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022 - Porto Velho/RO
Tel. CML  (69) 3901-3639

TM
2



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

Processo 02.0017/2019

Fls. ___________

Visto:__________ 

faz, referindo-se a exigência de Notas Fiscais, em detrimento do
disposto no inciso II do art. 30 da Lei n. 8.666/93. 

Aduziu  ser  ilegal  e  desarrazoada  a  exigência  de
comprovação de capacidade técnica por meio de apresentação de notas
fiscais,  o  que  violaria  direito  líquido  e  certo  da  Empresa,
entendendo  que  tal  conduta  exigiria  a  divulgação  de  informações
confidenciais da Empresa, a respeito dos seus clientes, custos de
produto e margens de lucratividade. Por isso, alegou que estariam
sendo violados os Princípios Constitucionais da Livre concorrência,
isonomia e iniciativa privada. 

Alegou,  por  fim,  que  o  Edital  não  fazia  exigências
relativas a apresentação de notas fiscais e, junto ao e-mail que
respondeu  à  diligência,  remeteu  dois  formulários  que  denominou
Pedido/Contrato  (fls. 422/423), os quais se referiam aos materiais
listados no Atestado de capacidade técnica e foram firmados pela
Representante da Empresa Bia Bella Cosméticos, Sra. Rosana Garcia.
Na oportunidade, reencaminhou o Atestado de capacidade técnica.

4. DA DECISÃO DA PREGOEIRA

Inobstante  os  fatos  trazidos  pela  Empresa  Trusty,
importa  salientar  que,  em  nenhum  momento  nesta  licitação,  houve
exigência de Notas Fiscais para fins de comprovação da capacidade
técnica, nem tão pouco foram feridas regras editalícias. 

Isso  porque,  a  despeito  da  interpretação  dada  pela
Licitante  às  disposições  legais  e  editalícias,  a  comprovação  da
qualificação  técnica,  nos  moldes  dos  itens  10.4.1  e  10.4.2.  do
Edital,  já  citados  acima,  exigiram  a  demonstração  da  capacidade
técnica  mediante  apresentação  de  atestados,  cuja  comprovação  de
veracidade de  seu  conteúdo estaria  sujeita à verificação, o  que
inclusive, é dever da Administração. 

Aliás,  a  promoção  de  diligências  para  aferir  a
veracidade ou complementar informações que constem de atestados de
capacidade  técnica  dever  ser  realizada  mediante  solicitação  de
documentos  capazes  de  corroborar  ou  esclarecer  o  conteúdo  de
atestados, inclusive notas fiscais, tal como recomenda a doutrina e
jurisprudência dos Órgãos de Controle (Tribunais de Contas e Poder
Judiciário), sendo vedado, entretanto, que se exija “exclusivamente”
Notas Fiscais como meio de prova, se houver outros documentos aptos
para tanto, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, não se amolda ao caso concreto a fundamentação
colacionada pela Empresa quanto à eventual ilegalidade na exigência
de Notas Fiscais para comprovação da veracidade das informações. 
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De mesmo modo, não se pode arguir eventual sigilo na
relação  comercial  entre  as  partes,  haja  vista  que  o  objeto  do
contrato (kits dormitório) não guarda complexidade que exija tal
medida,  bem  como,  não  há  nenhuma  comprovação  de  que  tenha  sido
estabelecida  cláusula  restritiva  nos  documentos  denominados
“Pedidos/Contratos” firmados pela Licitante junto à Empresa emitente
do atestado e encaminhados nesta oportunidade.

Por outro lado, quanto à violação do sigilo da livre
concorrência ou do exercício da iniciativa privada, desnecessário
tecer mais comentários, porquanto não vislumbro no caso em exame
qualquer conduta neste sentido.

Quanto  à  isonomia,  importante  trazer  a  lume  que  é
indispensável  à  Administração  a  promoção  de  diligência  para
esclarecer fatos ou complementar informações no curso da habilitação
das empresas que participam de licitações, o que deliberamos sempre
que necessário, de modo fundamentado. 

Para  melhor  elucidar  a  matéria,  podemos  citar  como
exemplo a outra Empresa Arrematante dos demais lotes licitados neste
Pregão, que encaminhou dois atestados, sendo um deles emitidos pela
Secretaria Estadual de Justiça do Estado de Rondônia (fls. 356),
cuja  veracidade  de  seu  conteúdo  foi  conferida  online,  mediante
consulta ao Sistema Eletrônico de Documentos do Governo do Estado de
Rondônia  (Sei).  Neste  caso,  entendo  que  seria  desarrazoada  a
exigência de mais documentos para comprovação de seu conteúdo, posto
que o documento por si já atendia às exigências do item 10.4.1 do
Edital. 

Feitos os esclarecimentos acima, urge consignar que, em
complemento  à  diligência  acima,  promovi  buscas  na  internet  e
encontrei  um  telefone  no  Cartão  de  CNPJ  da  Empresa  Bia  Bella
Cosméticos,  onde  constava  o  número  (11)  4173-2349  e  o  e-mail
atlancont@uol.com.br (fls. 429/430).

Em contato com o telefone em comento, a atendente do
escritório  de  contabilidade  Atlântica  informou  que  eles  eram  os
responsáveis pela contabilidade da Empresa Bia Bella e repassou o e-
mail  biabellacosmeticos10@gmail.com para  contato  com  a  Empresa,
ocasião em que encaminhamos o atestado apresentado pela Trusty ao
referido e-mail e solicitamos confirmação da veracidade do mesmo,
conforme fls. 425.

Ato  contínuo,  solicitamos  também  à  própria  Empresa
Trusty  que  informasse  um  telefone  válido  da  Empresa  Bia  Bella
Cosméticos  para  que  pudéssemos  certificar  as  informações,  o  que
fizemos  por  cautela,  no  caso  de  não  obter  sucesso  no  e-mail
informado, conforme e-mail de fls. 426. 
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Por fim, insta registrar que a Empresa Trusty informou
um número de telefone, no qual obtivemos sucesso em falar com o
proprietário da Empresa Bia Bella, Sr. Manoel José Augusto, o qual
informou, em 05.03.2020, que o conteúdo do atestado é verdadeiro e
que adquiriu os produtos para fins de “doação em evento social”,
tendo a Bia Bella, posteriormente encaminhado o e-mail de fls. 428. 

É  preciso  sopesar  que  a  finalidade  da  presente
licitação,  que  tem  por  objetivo  a  aquisição  de  materiais  para
atendimento de plano de contingência em decorrência de período de
enchentes, destacando que estamos no período de inverno amazônico na
região, o que aumento o risco de elevação do nível do Rio Madeira e,
em  razão  das  consequências  danosas,  exige  ações  específicas  por
parte do Poder Público no sentido de suprir necessidades básicas de
comunidades atingidas, conforme justificado nos autos. 

Por  tais  motivos,  visando  a  regular  conclusão  do
certame no menor prazo possível, bem como, por considerar que a
apresentação  de  Notas  Fiscais  não  é  o  único  meio  exigível  para
comprovação  da  veracidade  do  conteúdo  do  atestado  emitido  pela
Empresa Bia Bella em favor da Empresa Trusty Distribuidora, havendo
confirmação do conteúdo do documento pelo Sr. Manoel Jorge Augusto,
proprietário da Empresa Bia Bella, conforme contato telefônico e e-
mail  de  fls.  428,  considerando  os  documentos  encaminhados  pela
Empresa Trusty (Pedido/Contratos de fls. 422/423), considero suprida
a diligência.

Porto Velho, 05 de março de 2020. 

Tatiane Mariano
Pregoeira – SML
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