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

Proc. 02.00436/2018
Fls______

Visto_______

Processo: 02.00436.2018
Pregão Eletrônico n. 061/2019 – SRP nº 029/2019
Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  E  FUTURA  AQUISIÇÃO  DE
MATERIAL DE CONSUMO (COLCHÕES HOSPITALARES E CAPAS PROTETORAS PARA
COLCHÕES  HOSPITALARES), visando  atender  as  necessidades  da
Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA REFERENTE AS DESCLASSIFICAÇÕES DAS EMPRESAS
LRF BATISTA – ME E MBR FERNANDES – EPP 

Trata-se  de  Relatório  de  Diligência  referente  as
desclassificações das empresas LRF BATISTA – ME e MBR FERNANDES –
EPP, procedida  por  esta  Pregoeira,  nos  autos  do  processo  nº
02.00436/2019, no qual foi deflagrado o Pregão Eletrônico nº 061/2019
SRP Nº 029/2019.

Essa Diligência foi procedida em razão de se esbarrar com
algumas dúvidas, sendo mecanismo necessário para afastar imprecisões
e  confirmação  de  dados  contidos  nas  propostas  e  documentações
apresentadas pelas Empresas arrematantes deste Pregão Eletrônico. 

Item 8.6. do Edital da referida licitação:

“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.”

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 24.06.2019, no horário informado
no Edital. 
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Em que pese o exposto acima, encerrada a fase de disputa,
conforme  dispõe  o  subitem  6.1  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, para os lotes 02, 03, 04, 05 e 06.

Ocorre que a licitante arrematante dos lotes 01 e 07 (LRF
BATISTA – ME), pediu prorrogação de prazo, em atendimento ao subitem
6.21 do  edital,  e  esta  pregoeira  deferiu  o  seu  pedido,  conforme
imagem abaixo:

Licitação [nº 769936] e Lote [nº 1]2

Data e hora do
registro

Participante Mensagem 

24/06/2019
11:57:30:001

PREGOEIRO

LRF:Conforme autoriza o item 6.1 do Edital, 
convoco para o envio de documentos de 
habilitação e proposta de preços ajustada ao 
lance final, para o e-mail 
pregoes.sml@gmail.com, no prazo de 02 
(horas), sob pena de desclassificação.

24/06/2019
11:57:48:637

PREGOEIRO

Enviar a proposta de Preços de acordo com os 
subitens 7.1 e 7.2 do edital, sob Pena de 
Desclassificação. Por favor, observe as 
exigências do edital, em especial quanto aos 
limites de preços, documentos de habilitação,
DECLARAÇÕES exigidas.

24/06/2019
11:58:05:979

PREGOEIRO

Ressalto que, na forma do item 6.2, caso 
julgue necessário, a interessada poderá 
requerer dilação do prazo para envio, 
mediante manifestação neste campo do sistema.

24/06/2019
13:58:33:047

L R F BATISTA 
- ME

SOLICITO DILAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DA 
PROPOSTA DE PREÇO.

24/06/2019
14:41:03:027 PREGOEIRO

LRF: Defiro o pedido de dilação de prazo, 
para o igual período de 02 (duas) horas. 
Atenciosamente, a pregoeira.

Licitação [nº 769936] e Lote [nº 7]

Data e hora do
registro

Participante Mensagem 

24/06/2019
12:11:52:814

PREGOEIRO LRF: Conforme autoriza o item 6.1 do Edital, 
convoco para o envio de documentos de 
habilitação e proposta de preços ajustada ao 
lance final, para o e-mail 

1 “6.2. O prazo estabelecido pela Pregoeira, poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, enviada ao e-mail acima, desde que solicitado antes de findo o prazo
estabelecido no item 6.1 e formalmente aceita pela Pregoeira”.
2 https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop.
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Data e hora do
registro

Participante Mensagem 

pregoes.sml@gmail.com, no prazo de 02 
(horas), sob pena de desclassificação.

24/06/2019
12:12:01:996

PREGOEIRO

Enviar a proposta de Preços de acordo com os 
subitens 7.1 e 7.2 do edital, sob Pena de 
Desclassificação. Por favor, observe as 
exigências do edital, em especial quanto aos 
limites de preços, documentos de habilitação,
DECLARAÇÕES exigidas.

24/06/2019
12:12:10:161

PREGOEIRO

Ressalto que, na forma do item 6.2, caso 
julgue necessário, a interessada poderá 
requerer dilação do prazo para envio, 
mediante manifestação neste campo do sistema.

24/06/2019
13:58:24:633

L R F BATISTA 
- ME

SOLICITO DILAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DA 
PROPOSTA DE PREÇO.

24/06/2019
14:41:17:103

PREGOEIRO
LRF: Defiro o pedido de dilação de prazo, 
para o igual período de 02 (duas) horas. 
Atenciosamente, a pregoeira.

Desta feita, a licitante LRF, mesmo solicitando dilação do
prazo,  não  enviou  as  documentações  e  propostas,  conforme  exposto
acima,  tanto  no  lote  01  como  no  lote  07,  porém  ao  consultar  o
histórico da licitação, esta pregoeira observou que a 2ª colocada
seria a empresa MBR FERNANDES – EPP, conforme a imagem abaixo3:

Licitação [nº 769936] e Lote [nº 1]

1 L R F BATISTA - ME ME*
Desclassi
ficado   

R$
2.750,

00

24/06/2019
10:53:03:545

2 MBR FERNANDES - EPP EPP* Desclassi
ficado   

R$
2.790,

00

24/06/2019
10:53:46:520

3
TECNOMED DIST DE PROD 
FARMACEUTICOS E MEDICO 
HOSP

EPP*
Arrematan
te 

R$
2.800,

00

24/06/2019
10:51:38:335

4 GAMA COMPANY LTDA - EPP EPP* Classific
ado 

R$
2.980,

00

24/06/2019
10:50:21:851

5
MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI
ME ME*

Classific
ado 

R$
3.156,

16

24/06/2019
10:48:53:504

3 https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
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Licitação [nº 769936] e Lote [nº 7]

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora
lance

6
TECNOMED DIST DE PROD 
FARMACEUTICOS E MEDICO 
HOSP

EPP* Classifi
cado 

R$
6.650,00

21/06/2019
11:37:48:050

3 MULTIFLEX DO BRASIL LTDA
- ME

ME* Arremata
nte 

R$
4.487,00

24/06/2019
11:42:53:923

2 MBR FERNANDES - EPP EPP* Desclass
ificado   

R$
2.999,99

24/06/2019
11:46:22:460

1 L R F BATISTA - ME ME* Desclass
ificado   

R$
2.500,00

24/06/2019
11:47:07:493

8 GAMA COMPANY LTDA - EPP EPP*
Classifi
cado 

R$
100.000,

00

24/06/2019
09:18:41:330

Em consulta da documentação da empresa LRF BATISTA – ME em
outros pregões desta Superintendência Municipal de Licitação – SML e
da  empresa MBR  FERNANDES  –  EPP,  onde  verificou-se  o  seguinte;
parentesco em comum entre os sócios das empresas, em que as mesmas
participaram nos mesmos lotes (1 e 7), conforme consta no histórico
acima.

No que se refere o parentesco em comum, há guarida no
que foi consultado, pois como pode verificar abaixo relacionado:

LRF BATISTA – ME

NOME DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: Leandro Ribeiro Fernandes
Batista

NOME DO PAI: ANTONIO FERNANDES BATISTA

NOME  DA  MÃE:  MARIA  DA  CONCEIÇÃO  RIBEIRO  FERNANDES
BATISTA

MBR FERNANDES – EPP

NOME DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: MALAQUIAS BATISTA RIBEIRO
FERNANDES

NOME DO PAI: ANTONIO FERNANDES BATISTA

NOME  DA  MÃE:  MARIA  DA  CONCEIÇÃO  RIBEIRO  FERNANDES
BATISTA

Conforme os relatos acima exposto, pode se verificar que
as empresas citadas, têm parentesco em comum, pois o que ocorreu, foi
que a empresa LRF não enviou as documentações tanto no lote 1 como no
lote 07, para beneficiar a segunda colocada que seria a empresa MBR.
Como consequência desse tipo de comportamento, foi possível verificar
as empresas citadas estejam atuando como ‘coelho’, ou seja, reduzindo
os preços a fim de desestimular a participação de outros licitantes
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na  etapa  de  lances,  desistindo  posteriormente  do  certame  para
beneficiar a outra empresa que esteja participando do conluio, que,
por sua vez, esta situação pode afrontar os princípios da moralidade,
impessoalidade  e  isonomia,  interferindo  diretamente  na
competitividade do certame. 

Não há como garantir, em situação dessa natureza, se as
empresas estão atuando isoladamente ou de forma a tentar emplacar o
famigerado “comportamento de coelho”, se há conluio ou ainda se foi
quebrado o sigilo das propostas do pregão. 

Veja posicionamento da Egrégia Corte de Contas quanto à
figura do coelho: 

TCU  –  Acórdão  n.º  1793/2011: Contratações
públicas: 1 – Licitação com a participação de
empresas com sócios em comum e que disputam um
mesmo  item  prejudica  a  isonomia  e  a
competitividade do certame 

Auditoria  realizada  pelo  Tribunal  na
Secretaria  de  Logística  e  Tecnologia  da
Informação  –  (SLTI)  do  Ministério  do
Planejamento, Orçamento e Gestão – (MPOG), com
o  objetivo  de  verificar  a  consistência  e  a
confiabilidade dos dados constantes do Sistema
Integrado de Administração de Serviços Gerais
– (Siasg) e do sistema Comprasnet, principais
instrumentos  gerenciadores  das  licitações  e
compras no âmbito do Governo Federal. A partir
dos  procedimentos  efetuados,  foram
identificadas empresas com sócios em comum e
que apresentaram propostas para o mesmo item
de determinada licitação na modalidade pregão,
o  que  poderia  caracterizar,  na  opinião  da
unidade  técnica,  indício  de  conluio,  com  o
propósito de fraudar o certame. Para ela, “se
houver  a  existência  de  sócios  em  comum  de
empresas que disputam o mesmo item de um mesmo
certame, há evidente prejuízo à isonomia e à
competitividade  da  licitação”.  Como
consequência, ainda para unidade técnica, “é
possível  que  existam  empresas  atuando  como
‘coelho’, ou seja, reduzindo os preços a fim
de  desestimular  a  participação  de  outros
licitantes  na  etapa  de  lances,  desistindo
posteriormente  do  certame  para  beneficiar  a
outra  empresa  que  esteja  participando  do
conluio,  que,  por  sua  vez,  acaba  sendo
contratada  sem  ter  apresentado  a  melhor
proposta, provocando, assim, prejuízo para a
Administração”. Para minimizar a possibilidade
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da  ocorrência  desses  conluios,  seria
recomendável,  então,  que  os  pregoeiros  e
demais  servidores responsáveis  pela condução
dos  procedimentos  licitatórios,  tomassem
ciência da composição societária das empresas
participantes  dos  certames,  mediante  alerta
por  intermédio  do  Comprasnet,  a  partir  de
modificações no sistema a serem feitas pela
SLTI, o que foi sugerido pela unidade técnica
ao relator, que acolheu a proposta, a qual foi
referendada  pelo  Plenário.  Precedentes
citados: Acórdãos nos 1433/2010 e 2143/2007,
ambos  do  Plenário.  Acórdão  n.º  1793/2011-
Plenário, TC-011.643/2010-2, rel. Min. Valmir
Campelo, 06.07.2011 

Sobre a relação de parentesco em uma mesma licitação, já
manifestou-se  o  TCU  (ACÓRDÃO  Nº  1539/2014  –  TCU  –  Plenário)  no
seguinte sentido: 

20.  Ora,  evidente  que  as  situações  não  são
solucionadas exclusivamente pela aplicação direta da
lei e/ou dos princípios. É da conjugação das fontes
do direito que exsurge a norma própria do caso que
se analisa.

21. Quando Marçal debate o princípio da legalidade
dentro  das  licitações,  segundo  reprodução  feita
pelas recorrentes, ele aduz que “(...) a validade de
qualquer  decisão  da  Administração  dependerá  não
apenas de sua compatibilidade com a ordem jurídica,
mas de uma autorização legislativa específica (ainda
que implícita)” (peça 45, p. 10). Essa lição reforça
a compreensão de que o fato de não existir vedação
explícita  para  a  participação  de  empresas  de
parentes  não  é  impedimento  para  que  se  valha  de
princípios e  outras normas  com o  propósito criar
limites a esse tipo de atuação em respeito a outros
valores.

22. Ademais, a Lei de Licitações e Contratos deixa
claro,  logo  em  seu  artigo  primeiro,  que  ela
estabelecerá normas gerais, ou seja, o legislador
não quis esgotar todas as possibilidades normativas,
levando à conclusão de que a ausência de previsão de
limitação  pela  lei  não  impede  que  outras  regras
sejam utilizadas por empréstimo no caso concreto,
especialmente se essas tiverem conformidade com os
princípios  constitucionais  e  legais  que  regem  a
gestão do interesse público.

23.  Todas  as  medidas  que  garantam  a  honradez  do
certame  licitatório  devem  ser  perseguidas
especialmente  pelos  diretamente  envolvidos  na
disputa.  Qualquer  circunstância  que  incorra  em
dúvida  atinente  à  lisura  da  competição  deve  ser
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afastada, inclusive a participação de parentes em
condições suspeitas.

O  TCU  chamou  em  audiência  gestor  público  pela
ausência  de  competição  em  licitação  realizada,
materializada  pela  existência,  nas  empresas
participantes da licitação, de relação de parentesco
entre os sócios e de sócios em comum, com indício de
simulação licitatória, fraude e violação ao sigilo
das  propostas,  em  detrimento  dos  princípios  da
moralidade,  da  igualdade  e  da  probidade
administrativa, consubstanciados nos arts. 3º, caput
e § 3º; 22, §§ 3º e 7º; e 94 da Lei nº 8.666/1993, e
no art. 37, caput, da Constituição Federal. Acórdão
673/2008 Plenário. 

Verifique,  ao  realizar  licitações,  junto  aos
sistemas  Sicaf,  Siasg,  CNPJ  e  CPF,  estes  dois
últimos administrados pela Receita Federal, o quadro
societário e o endereço dos licitantes com vistas a
verificar a existência de sócios comuns, endereços
idênticos  ou  relações  de  parentesco,  fato  que,
analisado em conjunto com outras informações, poderá
indicar a ocorrência de fraudes contra o certame.
Acórdão 2136/2006 Primeira Câmara. 

Como é possível se averiguar, o próprio TCU frisa que a
falta de regramento não afasta o dever de cuidado do gestor quanto à
possibilidade de empresas pertencentes a um grupo familiar trocarem
informações  quando  participam  concomitantemente  de  um  processo
licitatório. 

II – DA DECISÃO:

Pelo  exposto  acima,  em  obediência  ao  dever  geral  de
cautela e aos princípios informadores da Administração Pública e das
Licitações, as duas propostas foram desclassificas, sem prejuízo de
sanções administrativas mais graves, após apuração da conduta por
meio de procedimento específico.

 

Porto Velho, 04 de Julho de 2019. 

Lidiane Sales Gama Morais

Pregoeiro

 
Superintendência Municipal de Licitações – SML

Av. Carlos Gomes, n. 2776, 2º Andar, Bairro Liberdade
CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO

Tel. CML  (69) 3901-3069
LSGM

7


	Licitação [nº 769936] e Lote [nº 1]
	Licitação [nº 769936] e Lote [nº 7]
	Licitação [nº 769936] e Lote [nº 1]
	Licitação [nº 769936] e Lote [nº 7]

