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

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA

Processo: 02.00323/2017
Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL AQUISIÇÃO  DE
MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE FUTEBOL, HANDEBOL…),  visando
atender as necessidades da Administração Pública Direta e
Indireta do Município de Porto Velho.
Pregão Eletrônico: 058/2018 SRP Nº 031/2018

Trata-se  de  Relatório  de  Resultado  de
Diligências  procedida  por  esta  Pregoeira  em  data  de
09/07/2018, nos autos do processo n. 02.00323/2017, no qual
foi  deflagrado  o  Pregão  Eletrônico  n.  058/2018  SRP  Nº
031/2018, cujo objeto resumido é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE FUTEBOL,
HANDEBOL…),  visando  atender  as  necessidades  da
Administração Pública  Direta e  Indireta do  Município de
Porto Velho.

A Diligência de que trata este Relatório foi
procedida em  razão da  manifestação da  licitante  EMPRESA
BRASCOM  -  SERVIÇOS  DE  APOIO  ADMINISTRATIVO  LTDA  ME,
solicitou no chat de mensagem do site licitacoes-e.com.br,
informações sobre a veracidade do atestado de Capacidade
Técnica apresentado pelas Empresas arrematantes:  REGIONAL
COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – EPP,
STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA e  CAROLINE AUGUSTO DO
VALE SILVA EIRELI - ME e esta pregoeira em atendimento a
tal solicitação, fazendo uso de suas atribuições, previstas
no Artº 8º, da lei 10.520 de 2002, vejamos:

Art. 8º Os atos essenciais do pregão,
inclusive  os  decorrentes  de  meios
eletrônicos,  serão  documentados  no
processo  respectivo,  com  vistas  à
aferição  de  sua  regularidade  pelos
agentes  de  controle,  nos  termos  do
regulamento previsto no art. 2º. 

E o Item 8.6. do edital da referida licitação: 
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“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.”

Faço  constar  que  no  dia  03/07/2018  houve  a
solicitação  para  as  Empresas  arrematantes  encaminharem
Empenho/Nota fiscal ou qualquer documento que comprove que
o serviço foi executado. 

E no prazo consignado as licitantes encaminharam
pelo e-mail Notas Fiscais emitidas. 

Como medida que se impõe a esta Pregoeira, a
veracidade dos Atestado analisado, já que a apresentação de
documento com conteúdo falso é medida reprovável, sujeita à
penalidades previstas em Lei e no Edital e que deve ser
coibida  em  atenção  aos  princípios  da  moralidade,  da
isonomia  e  da  competitividade  aplicáveis  a  todas  as
licitações públicas.  

Sobre o tema, 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
constituindo, nesse  contexto, em  mera faculdade  ou numa
competência  discricionária  da  autoridade  julgadora,  como
leciona Marçal Justen Filho1: 

“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

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

            SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
  Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristovão

 CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
2



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

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)

Registra-se  que  o  cumprimento  das  Leis  nº
8.666/93  e  nº  10.520/02,  bem  como  do  instrumento
convocatório, o Edital, não se trata de mera faculdade da
Pregoeira,  mas  sim  de  obrigatoriedade.  Do  mesmo  modo,
importante  citar  o  que  preconiza  o  Art.  41  da  Lei  nº
8.666/93: “A administração não pode descumprir as normas e
condições  do  edital,  ao  qual  se  acha  estritamente
vinculada”.

1.  ATESTADO  DE  CAPACIDADE  TÉCNICA  DA  EMPRESA  REGIONAL
COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – EPP

Informo que no dia 28 de junho de 2018 a Empresa
BRASCOM  -  SERVIÇOS  DE  APOIO  ADMINISTRATIVO  LTDA  ME
solicitou  diligência  para  verificação  da  veracidade  do
Atestado de Capacidade Técnica da Empresa REGIONAL COMERCIO
SERVIÇOS  E  REPRESENTAÇÕES  COMERCIAIS  EIRELI  –  EPP,
fornecido pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Mario
Covas, situada em Candeias do Jamari – RO, Linha 45 S/N,
Vila Nova de Samuel.

No 03 de julho de 2018 esta Pregoeira entrou em
contato telefônico na Secretária de Educação de Candeias do
Jamari  a  fim  de  diligenciar,  e  estava  presente  a  vice
diretora  da  Escola  Mário  Covas  (referido  no  respectivo
Atestado contestado), a qual afirmou desconhecer o senhor
Paulo Roberto  Oliveira Teixeira,  que assinou  o Atestado
como sendo o Diretor Escolar. Falei também com a senhora
Sheila  do  Departamento  de  Gestão  desta  Secretária  de
Educação de Candeias do Jamari – RO que também desconhece o
senhor Paulo Roberto O. Teixeira.

Dia 04 de julho de 2018 foi enviado via e-mail
Ofício nº 644/SML/2018(anexo), para Secretaria Municipal de
Educação de Candeias do Jamari, no intuito de obter maiores
informações  referentes  ao  Atestado  emitido  pela  Empresa
Regional,  contudo  até  o  presente  momento  não  tivemos
resposta.

Contudo, no dia 05 de julho de 2018 o senhor
Antônio  Alves  de  Souza  apresentou  nesta  SML  um  outro
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Atestado de Capacidade Técnica referente ao fornecimento do
material  esportivo  para  a  Escola  Mario  Covas,  porém
diferente do Atestado apresentado na fase de habilitação.
Localidade dos  Atestados estão  diferentes e  no primeiro
quem atestou foi o senhor Paulo Roberto Oliveira Teixeira o
qual não foi encontrado, sendo feitas pesquisas no Portal
da  Transparência  da  Prefeitura  Candeias  do  Jamari,  no
Portal da Transparência do Governo do Estado de Rondônia e
igualmente  no  Portal  da  Transparência  da  Prefeitura  de
Porto Velho. O segundo Atestado foi assinado pelo senhor
Adão  de  Sena  Mesquita.  Além  desses  Atestados  o
representante  da  Empresa  Regional  Comércio  Serviços  e
Representações  Comerciais,  apresentou  Notas  Fiscais  que
foram pesquisadas e conferidas online. 

1.1. Análise da Pregoeira

Ante  ao  exposto,  importa  sopesar  que  não  se
questiona  mais  neste  momento,  a  existência  ou  não  de
relação comercial da arrematante e a emitente do atestado,
em especial para a execução de outros serviços, questiona-
se, como medida que se impõe a esta Pregoeira, a veracidade
do  atestado  analisado  e  de  quem  o  atestou,  já  que  a
apresentação  de  documento  com  conteúdo  falso  é  medida
reprovável, sujeita à penalidades previstas em Lei e no
Edital e que deve ser coibida em atenção aos princípios da
moralidade, da isonomia e da competitividade aplicáveis a
todas as licitações públicas. 

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: 

Sessões: 24 e 25 de agosto de 2010:  Plenário 

Fraude à licitação: apresentação de atestado com conteúdo 
falso como razão suficiente para declaração de 
inidoneidade de licitante pelo TCU
Representação  formulada ao  TCU noticiou
que na Concorrência nº 3/2008, realizada
pelo  Instituto  Federal  de  Educação,
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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,
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.
O documento informava que a empresa foi a
responsável  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. O relator do feito, ministro-
substituto  André  Luís  de  Carvalho,
concordou  com  as  análises  procedidas
tanto pela unidade técnica, quanto pelo
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MP/TCU, acerca do intuito da licitante:
fraudar o processo licitatório. Todavia,
para o relator, haveria incerteza se a
situação  examinada  perfaria  “todos  os
elementos  caracterizadores  da  ‘fraude
comprovada  a  licitação’,  para  fins  de
declaração  de inidoneidade  da empresa”.
Citando  precedente  jurisprudencial  do
TCU,  destacou  o  relator  que  a  fraude
comprovada à licitação, como sustentáculo
para  declaração  de  inidoneidade  de
licitante  pelo  Tribunal,  exigiria  a
concretização  do  resultado,  isto  é,  o
prejuízo  efetivo  ao  certame,  tendo  em
conta o estabelecido no art. 46 da Lei
Orgânica do TCU (Art. 46. Verificada a
ocorrência  de  fraude  comprovada  à
licitação,  o  Tribunal  declarará  a
inidoneidade do licitante fraudador para
participar,  por  até  cinco  anos,  de
licitação  na  Administração  Pública

Federal.).  Como,  na  espécie,  não  teria
havido a materialização do prejuízo, uma
vez que a falsidade da documentação fora
descoberta pelo Ifam, não caberia ao TCU,
por  conseguinte,  punir  a  tentativa  de
fraude por parte da licitante. 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  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,
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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.

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, porquanto, esgotadas as diligências possíveis,
restando  incontroverso  que  a  arrematante  reconheceu
desconhecer  a  pessoa  do  seu  Paulo  Roberto  Oliveira
Teixeira,  que  assinou  o  seu  atestado,  sendo  assim  não
existindo comprovação da existência do Diretor Escolar que
assinou  o  Atestado  de  Capacidade  Técnica  em  estrita
obediência  aos  princípios  da  legalidade,  moralidade  e
isonomia. 

2. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA  STAR COMERCIO
DE SUPRIMENTOS LTDA

No dia 28 de junho de 2018 às 14:24hrs(DF), a
Empresa BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME,
solicitou  diligência  para  comprovação  no  Atestado  de
Capacidade Técnica da Empresa STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS
LTDA . 

Vejamos  a  solicitação  da  Empresa:
“senhora  pregoeira  solicito  diligencia  no  atestado  de

capacidade técnica  STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS
LTDA,  pois  o  mesmo  e  sócio  na  empresa  ELITE  FITNES
LTDA – ME.”

2.1. Análise da Pregoeira

Trata se de sócios em comum, porém a Empresa
ELITE FITNES LTDA  ME, vale destacar que a mesma não está
participando desse certame.
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O Tribunal de Contas da União já se pronunciou
sobre o tema a favor da validade de atestados emitidas por
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, diante da
ausência de vedação em Lei e no Edital, conforme julgado
abaixo transcrito: 

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 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, a afirmação
da  Empresa  solicitante  de  inviabilidade  do  Atestado  de
Capacidade  Técnica  por  ter  sido  emitido  por  empresa  do
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mesmo  grupo  econômico  não  prospera.  Isso  porque  não  há
vedação em Lei e tampouco no Edital em epígrafe, que impede
a aceitabilidade dos atestados apresentados.

Tribunal  de  Contas  da  União,  na  qual  alega
irregularidades no Pregão Eletrônico por Registro de Preço
02/2012, a Corte de Contas manifestou entendimento nesse
mesmo sentido, in verbis: 

“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 (TCU - Ata n° 33/2012 – Plenário.
Data  da  Sessão:  22/8/2012  –
Ordinária.  Código  eletrônico  para
localização  na  página  do  TCU  na
Internet: AC-2241-33/12-P).” 

3. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA CAROLINE 
AUGUSTO DO VALE SILVA EIRELI - ME

Conforme solicitação feita pela Empresa BRASCOM
- SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME no dia 04 de
julho de 2018 às 13:17hrs(DF), sendo: 

“Senhora pregoeira peço que faça diligencias no atestado de
capacidade técnica da empresa CAROLINE AUGUSTO DO
VALE  SILVA -  EIRELI  -ME,  onde  a  mesma foi  aberta  em
12/12/2017 e seu atestado foi emitido em 11 de janeiro de
2018. 
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Após  consultar  o  site  de  transparência  do  município  de
Araçariguama não possível visualizar que esta empresa não
teve  nenhum contrato  de licitação através  de  Dispensa de
licitação, pregão, tomada de preço, ou outro qualquer, peço
diligencias neste.” 

Foi  solicitado  apresentação  da  comprovação  da
veracidade do  Atestado de  Capacidade Técnica  da Empresa
CAROLINE AUGUSTO DO VALE SILVA - EIRELI -ME no dia 06 de
julho de 2018.

Dia  06  julho  de  2018  esta  Pregoeira  tentou
contato telefônico com a Prefeitura de Araçariguama, porém
não obteve êxito, sendo que no dia 09 de julho de 2018
retornei  a  fazer  o  mesmo  procedimento  e  igualmente  não
conseguimos  contato  com  a  Prefeitura.  Foi  pesquisado  o
número telefônico da Prefeitura de Araçariguama. 

Contudo no dia 09 de julho de 2018 a Empresa
Caroline Augusto do vale Silva enviou e-mail referente a
nossa solicitação, declarando que o Atestado de Capacidade
Técnica formecido por sua Empresa não é VALIDO, vejamos:

Prezada Pregoeira Sra. Vania,

Venho através da presente esclarecer o que segue:
Realmente o atestado enviado não é válido, tendo
em vista que o mesmo foi cancelado pelo órgão e
um ex funcionário deixou salvo nos  arquivos que
acabei  enviando  por  engano. Esta  é  uma
das minhas primeiras licitações, e no momento que
anexei  fui  pelo nome do arquivo  e não levei  em
consideração o conteúdo do mesmo.

Desta forma apresento anexo os atestados corretos
conforme  notas  de  empenho  e  fiscal  emitidos;
Infelizmente estes órgãos até o presente momento
não  nos  forneceram  atestado  próprio,  e  estou
relutando para consegui-los.
Desde já agradeço a compreensão e peço desculpas
pelo ocorrido.

José M. Gonzalez
Depto. Comercial
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

 DA CONCLUSÃO: 

Ante  ao  exposto,  havendo  dúvida  quanto  à
veracidade  ideológica  do  Atestado  de  Capacidade  Técnica
emitido  pela  Empresa  REGIONAL  COMERCIO  SERVIÇOS  E
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – EPP, em vista do exposto
no Edital de Licitação, decido INABILITAR à licitante, com
fulcro no princípio da  legalidade, moralidade, isonomia  e
demais correlatos aplicáveis à matéria, sem prejuízo das
culminações legais. 

 Destarte, pelo exposto acima, sob o manto dos
princípios  instrumento  convocatório,   do  julgamento
objetivo  e  como  da  proposta  mais  vantajosa  para
Administração  MANTEMOS  a  classificação  da  Empresa  STAR
COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA.

Considerando  o  exposto  acima,  no  presente
relatório  de  diligência,  não  atendendo  plenamente  os
requisitos  mínimo  exigido  no  Edital  e  não  conseguindo
comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica,
decido por inabilitar a Empresa  CAROLINE AUGUSTO DO VALE
SILVA - EIRELI -ME.

É o Relatório.

Porto Velho, 09 de julho de 2018.

Vânia Rodrigues de Souza
Pregoeira - SML
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