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RELATÓRIO DE DILIÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO N. 114/2018

I – Relatório 

Trata-se de Licitação deflagrada nos autos do processo
n.  08.00099/2018,  no  qual  foi  instaurado  o  Pregão  Eletrônico  n.
114/2018, para formação da Ata de Registro de Preço n. 060/2018,
cujo objeto resumido é a  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL,
TESOURA, COLA, PINCEL, APAGADOR, TACHINHA, RÉGUA, FITA, TINTA, BARBANTE,
AGULHA, E.V.A, CARTOLINA, PISTOLA DE COLA, LÁPIS, CANETINA, ROLO DE
PINTURA, DAMA e JOGO DE XADREZ).

Primando  pela  indispensável  transparência  dos  atos
desta Pregoeira e sua Equipe de Apoio quanto aos atos e decisões
exaradas  no  processo,  elaboramos  o  presente,  inclusive  para
fundamentar a Decisão proferida ao final. 

I – DO RESUMO DA FASE DE DISPUTAS: 

O Pregão Eletrônico de que trata o presente teve suas
Propostas  de  Preços  abertas  e  foi  disputado  em  sessão  pública
realizada  por  meio  eletrônico  no  dia  18.10.2018,  no  horário
informado no Edital. 

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)

Cumpre  salientar que o  Instrumento  Convocatório,  foi
aprovado pela Procuradoria Geral do Município e não foi alvo de
impugnação ou pedido de esclarecimento.

Em  que  pese  o  exposto  acima,  encerrada  a  fase  de
disputa,  conforme  dispõe  o  subitem  8.3.2  do  instrumento
convocatório,  esta  Pregoeira  procedeu  a  convocação  das  empresas
arrematantes para o envio dos documentos de habilitação e proposta
de preços adequada ao lance final, sendo recebidas tempestivamente e
devidamente anexadas aos autos.

1-6                                                          Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Av. Carlos Gomes, Bairro São Cristóvão

Porto Velho – RO



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

__________________________________________________________________________________

De mesmo modo, 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).

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

Ante ao exposto, com fundamento no  §3º do art. 43 da
Lei n. 8.666/93 e no subitem 8.6 do Edital, decido diligenciar para
averiguar se houve a violação do instrumento convocatório, com base
nas características relacionadas no Acórdão do Tribunal de Contas da
União n. 1831/2014-Plenário.

II – DO IMPEDIMENTO DE LICITAR COM A UNIÃO: 

Dando prosseguimento ao feito, inicialmente entramos em
contato  com  o  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  11ª  região  para
aferir os motivos da empresa DELTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ:
05.801.999/0001-91)  estar  Impedida  de  Licitar  e  Contratar  com  a
União até o dia 04.01.2020.

Desta maneira, o TRT da 11ª Região encaminhou o Parecer
n.  627/2017  da  Assessoria  Jurídica-Administrativa  e  Despacho  do
Diretor-Geral no processo administrativo eletrônico n. MA-163A/2017-
TRT-11ªR que trata da aplicação das penalidades da referida empresa,
os quais informam e concluem:

“1. A empresa DELTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EIRELI –
EPP, assinou a Ata de Registro de Preço n. 14/2017/TRT,
em  8/8/2017,  com  validade  até  8/8/2018,  (…)  para
fornecimento de material de expediente.
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2. Houve a Autorização de Fornecimento n. 6/2017 (fls.
26),  que  ensejou  a  emissão  da  Nota  de  Empenho
2017NE001337 (fls. 27/28), em 5/10/2017, encaminhada ao
email  da  empresa,  com  confirmação  de  recebimento  em
6/10/2017 (fls. 29).
3.  Em  email  de  9/11/2017  (fls.  32),  a  Seção  de
almoxarifado comunica a empresa DELTA sobre a expiração
de prazo para fornecimento, não havendo resposta.
4. Em 29/11/2017, o Diretor-Geral, tornando ciência do
ocorrido, determina no Despacho de fls. 33, abertura do
procedimento para aplicação de penalidade e notificação à
empresa para defesa prévia, tendo sido expedido o Ofício
n.  137/2017-DG  (fls.  35),  informando-lhe  que  ficou
configurada a inexecução total do contrato (art. 87 da
Lei. 8.66/1993), facultando-se-lhe defesa prévia no prazo
de cinco dias úteis, com vistas franqueada do processo
administrativo.
5. O ofício foi recebido em 7/12/2017 (comprovante às
fls. 37), não tendo havido resposta da empresa.
(…) 7. O fato é que, passado mais de sessenta dias a
fornecedora nada entregou, nada justificou.
8.  Assim  sendo,  dos  elementos  constantes  dos  autos
constata-se  que  a  empresa,  apesar  de  regularmente
notificada,  não  teve  interesse  em  apresentar  defesa
prévia,  restando  configurado  que  incidiu  em  condutas
passíveis de sanções administrativas, constantes previsto
no Termo de Referência (…)
9. Ressalta-se que o impedimento de licitar e contrato
com a União, descredenciamento no SICAF e no cadastro de
fornecedores do TRT11, pelo prazo de até 5 (cinco) anos
pode  ser  reduzido  pela  autoridade  competente,
considerando a proporcionalidade em relação ao tempo que
ainda restava (praticamente nove meses) de validade da
Ata  de  Registro  de  Preços  (até  8/8/2018),  quando  a
empresa descumpriu (em 9/11/2017) o dever de fornecimento
do bem à Administração.” (Parecer n. 627/2017)

“Considerando  o  Parecer  nº.  627/2017,  às  fls.  40/46,
resolvo:
1 – aplicar à Contratada a multa no valor de 30% da Nota
de Empenho 2017NE001337, à fls. 27-28.
2 – aplicar à empresa DELTA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA –
EIRELI, o impedimento de licitar pelo prazo de 2 (dois)
anos, com fundamento no art. 7º da Lei 10.520/2002. (…)”
(Despacho do Diretor-Geral TRT11)

Desta feita, fica claro que a empresa DELTA COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI (CNPJ: 05.801.999/0001-91) possui o impedimento de
licitar  e  contratar  com  a  União,  com  base  no  art.  7  da  Lei
10.520/2002,  estando  assim,  com  fundamento  do  item  4.4  ‘a’  do
Edital, impedida de participar do Pregão Eletrônico n. 114/2018 da
Prefeitura Municipal de Porto Velho.
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III – DO IMPEDIMENTO INDIRETO E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA ESTENDENDO A SANÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR/CONTRATAR: 

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  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.

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 Acórdão n. 2115/2015-Plenário, dispões que
deve-se desconsiderar a personalidade jurídica e estender a sanção à
empresa cujo CNPJ consultado no SICAF possui correlação de sócio(s)
com  uma  empresa  impedida  ou  suspensão  do  direito  de
licitar/contratar.

Isto posto, realizamos a primeira diligência junto ao
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
de  Porto  Velho,  solicitamos  documentos  dos  acervos  da  Comissão
Permanente  de  Licitação  do  IPAM-RO  referente  a  empresa  DELTA
COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  –  EIRELI  (CNPJ:  05.801.999/0001-91),  sendo
recebidos, passamos a análise:

I. CONTRATO SOCIAL: 2ª Alteração do Ato Constitutivo

da  Empresa  Delta  Comércio  Imp.  e  Exp.  de

Equipamento Eireli – EPP (CNPJ: 05.801.999/0001-

91),  renomeou  o  nome  empresarial  para  DELTA

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, composta por

único sócio, o Sr. Manoel Francivaldo Iananes de

Oliveira  (CPF:  578.102.652-53),  possuindo  os

mesmos 40 tipos de serviços da empresa Holanda

Papelaria Ltda  –  ME. Destaca-se  ainda, que as

testemunhas do contrato são o Sr. Raimundo Nonato
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Garcia  de  Queiroz  (CPF:  090.851.492-15)  e  Sr.

Francisco  Holanda  Iananes  de  Oliveira  (CPF:

152.064.752-20), são, este último sócio retirante

da empresa Holanda, e o Sr. Raimundo, contador de

ambas empresas que também assinou a 8ª Alteração

Contratual da empresa Holanda.

II. CNPJ: A similaridade do objeto social também é

observada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

de  ambas  as  empresas,  reafirmando  a  data  de

abertura da empresa DELTA em 11/08/2003.

III. CERTIDÃO MUNICIPAL: A certidão da empresa Delta

n.  8314/2016,  emitida  no  dia  01.02.2016,

apresenta o nome HOLANDA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP

e endereço Av. Jatuarana, n. 4174, bairro Jardim

Eldorado, com os demais dados da empresa Delta.

IV. LICENÇA  DE  FUNCIONAMENTO  ANUAL:  A  licença  n.

5739/2015  apresenta  como  Nome  da  Contribuinte:

HOLANDA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, Nome Fantasia

DELTA  e  localização  Av.  Jatuarana,  n.  4174,

bairro Conceição, com os demais dados da empresa

Delta.

Posterior, realizamos a segunda diligência no endereço
informamos como sede da empresa DELTA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA –
EIRELI,  situada  na  Rua  Getúlio  Vargas,  n.  1821,  KM  01,  desta
Capital. Ocorre que, conforme imagem abaixo, no referido endereço
funciona  a  empresa  HOLANDA  PAPELARIA  EIRELI,  esta  que  possui  a
entrada pela Av. Nações Unidas, n. 289, Km 01 e pela supracitada Rua
Getúlio Vargas.

Tendo em vista, que em duas documentações da empresa

Delta  consta  o  endereço  Av.  Jatuarana,  n.  4174,  realizamos  a

terceira diligência, contudo atualmente funciona uma loja de roupas

assessórios, o que pode ter sido ocasionado pelo lapso temporal da

documentação ora analisada, bem como, pesquisamos ambos os endereços

no  site  da  Google  Maps,  onde  encontramos  as  imagens  abaixo

relacionas:
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(Imagem do google: dez/2012)       (Foto de novembro de 2018)     (Imagem do google: dez/2012)
     Rua Getúlio Vargas, n. 1821, KM 01                         Av. Jatuarana, n. 4174

Feito  isso,  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 retirada do sócio em menos de 30 dias ocorreu após a
aplicação da sanção de suspensão/impedimento.

IV – DA CONCLUSÃO: 

Pelo exposto, face ao disposto no item 8.6 do Edital e
ainda, com fulcro no §3º do Art. 43 da Lei Nacional n. 8.666/93, foi
procedida  Diligência,  no  sentido  de  esclarecer  as  informações
faltantes  para  aferir  que  o  impedimento  indireto  de
licitar/contratar  da  empresa  HOLANDA  PAPELARIA  EIRELI  (CNPJ:
63.772.925/0001-70),  registrado  no  SICAF,  infringi  o  Instrumento
Convocatório.

Janíni França Tibes

Pregoeira – SML

Gilberto Silva dos Santos

Equipe de Apoio

Josilnado Gurgel Pereira

Equipe de Apoio
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