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RELATÓRIO DE DILIÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO N. 127/2018

I – Relatório 

Trata-se de Licitação deflagrada nos autos do processo
n.  08.00287/2016,  no  qual  foi  instaurado  o  Pregão  Eletrônico  n.
127/2018, para formação da Ata de Registro de Preço n. 065/2018,
cujo objeto resumido é a AQUISIÇÃO DE UNIFORME.

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  06.11.2018,  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.

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
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arrematante  ADEMIR  PEREIRA  DE  FREITAS  (CNPJ:  30.590.139/0001-01)
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 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS (CNPJ: 30.590.139/0001-01), que
apresenta  como  nome  fantasia  ETIBRAS  ADESIVOS  E  SUPRIMENTOS,
ressalta-se as duas propostas de preço, pois é possível constatar em
uma  o  nome  da  empresa  ETIBRAS  BJK  INDÚSTRIA  DE  ETIQUETAS  E
SUPRIMENTOS  LTDA  –  ME  como  proponente  e  na  identificação  para
assinatura, e na outra, apesar do nome indicar a razão social ADEMIR
PEREIRA  DE  FREITAS,  o  CNPJ  e  demais  informações  remetem  a
supracitada empresa ETIBRAS BJK IND. DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA
– ME, demonstrando assim a vinculação das empresas, in verbis:

“A 
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Nesta
A  Empresa  ETIBRAS  BJK  INDÚSTRIA  DE  ETIQUETAS  E
SUPRIMENTOS LTDA-ME, sediada no endereço, QNF 18
Lote 01 Lojas 3 – Taguatinga Norte – CEP: 72125-
680 – BRASÍLIA – DF, inscrita no CNPJ;MF sob o nº
00.583.948/0001-17 (...)” Proposta de Preço

“ANEXO I DO EDITAL
ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS
(MODELO DE PROPOSTA)
PREGÃO ELETRÔNICO Nª 1247/2018/SML
PROPOSTA DE PREÇO
(...)  ENDEREÇO:  QNF  18  Lote  01  Lojas  3  –
Taguatinga Norte – BRASÍLIA – DF - CEP: 72125-680
RAZÃO SOCIAL: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS – ME
TELEFONE: 61 3352-2815 (...)
CNPJ: 00.583.948/0001-17”

Não obstante consignar, que o impedimento indireto foi
ocasionado devido o proprietário da licitante, ser sócio dirigente
em conjunto com sua cônjuge/companheira das empresas  ETIBRAS  BJK
INDÚSTRIA  DE  ETIQUETAS  E  SUPRIMENTOS  LTDA  –  ME  (CNPJ:
00.583.948/0001-17)  e  J.G  DA  FONSECA  FILHO  COMERCIO
(17.977.016/0001-17), contudo  mesmo  com  o  CNPJ  independente,  Sr.
Ademir  levou  consigo  a  penalidade  a  empresa  ADEMIR  PEREIRA  DE
FREITAS – ME (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.
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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 consigna-se
que  realizamos  consulta  junto  ao  Sistema  de  Cadastro  de
Fornecedores (SICAF), verificando os impedimentos de licitar das
empresas ETIBRAS BJK INDÚSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA – ME
e J.G DA FONSECA FILHO COMERCIO, tendo em vista que a licitante
iniciou suas atividades a 05 (CINCO) MESES e em seu SICAF constam o
IMPEDIMENTO INDIRETO DE LICITAR devido ao vínculo com as referidas
empresas.

OCORRÊNCIAS REGISTRADAS NO SICAF
EMPRESAS: J.G DA FONSECA FILHO

COMERCIO 
(17.977.016/0001-51)

ETIBRAS  BJK  INDÚSTRIA  DE
ETIQUETAS  E  SUPRIMENTOS
LTDA  –  ME  (CNPJ:
00.583.948/0001-17)

Nos  termos  do
art.  87,  I  da
Lei 8.666/93:

11,  aplicadas  entre
13/03/2014  a
10/08/2016

10,  aplicadas  entre
22/11/2016 a 21/02/2018

Nos  termos  do
art. 87, II, da
Lei 8.666/93:

28,  aplicadas  entre
14/05/2014  a
23/11/2016

17,  aplicadas  entre
05/08/2016 a 23/07/2018.

Nos  termos  do
art. 87, III, da
Lei 8.666/93:

1,  aplicada  em
02/10/2017

4,  sendo  três  delas
vigentes.  A  última  a
encerrar  será  no  dia
23/07/2020.

Nos  termos  do
art. 7ª, da Lei
10.520/2002:

4,  sendo  que  a
vigência  é  até
12/05/2021

5,  sendo  que  uma  vigente
até 21/05/2020.

Todas  as
ocorrências
diretas
registras  no
SICAF:

48,  entre  multas
(art.  86  da  Lei
8666)  e  impedimento
de  licitar  (lei
10.520)

42, entre multas (art. 86
da Lei 8666) e impedimento
de licitar (lei 10.520)

Não obstante, no SICAF da empresa J.G DA FONSECA FILHO
COMERCIO consta ainda, o impedimento indireto devido ao vínculo coma
empresa  PEJOMA  TECNOLOGIA  E  COMERCIO  DE  INFORMÁTICA  LTDA  (CNPJ:
04.158.016/0001-51), devido um dos sócios, Sr. Jose Gonçalves da
Fonseca Filho 9CPF: 494.255.528-00), ser atual dirigente da J.G DA
FONSECA FILHO COMERCIO. Outrossim, o outro sócio da PEJOMA é o Sr.
Pedro Henrique Pereira de Freitas Rodrigues (CPF: 05.445.551-21),
que tem filiação materna cadastrado no SICAF a Sra. Shirley Rosa da
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Silva Freitas (sócia das empresas ETIBRAS BJK INDÚSTRIA DE ETIQUETAS
E SUPRIMENTOS LTDA – ME e J.G DA FONSECA FILHO COMERCIO). Contudo,
não entramos no mérito desta diligência em vista não ter vinculação
direta com a licitante.

Vale  ressaltar  que,  conforme  o  Instrumento
Convocatório, não poderão participar desta licitação, empresas que
tenham sido declaradas impedida de licitar e contratar com a União,
Estado, Distrito Federal ou Município, com base no art. 7º da Lei
10.520/2002, desde que o ato tenha sido registrado no SICAF.

Desta forma, compete análise desta Pregoeira, apenas os
impedimentos vigentes nos termos do art. 7º da Lei. 1520/02, contudo
salienta-se que é espantoso as 42 ocorrências registradas no CNPJ da
Empresa ETIBRAS BJK INDÚSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA – ME,
e 48 da empresa J.G DA FONSECA FILHO COMERCIO, desde que o Sistema
de Cadastro de Fornecedores (SICAF) acrescentou essa função. 

Isto  posto,  fica  claro  que  as  empresas  ETIBRAS BJK
INDÚSTRIA  DE  ETIQUETAS  E  SUPRIMENTOS  LTDA  –  ME  (CNPJ:
00.583.948/0001-17)  e  J.G  DA  FONSECA  FILHO  COMERCIO
(17.977.016/0001-51) possuem o impedimento de licitar e contratar
com a União e Estado, 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. 127/2018 da Prefeitura Municipal
de Porto Velho.

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,
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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.

Desta maneira, realizamos diligência junto ao consultar
ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ no sítio eletrônico
da Receita Federal, junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores
(SICAF) e a junta comercial do Distrito Federal, das empresas
J.G DA FONSECA FILHO COMERCIO (CNPJ 17.977.016/0001-51) e  ETIBRAS
BJK  INDÚSTRIA  DE  ETIQUETAS  E  SUPRIMENTOS  LTDA  –  ME  (CNPJ:
00.583.948/0001-17), vinculadas à licitante ADEMIR PEREIRA DE
FREITAS  (CNPJ:  30.590.139/0001-01),  a  qual  observamos  a
documentação habilitatória encaminhada, concluindo na seguinte
comparação: 

Razão
Social:

ADEMIR PEREIRA DE
FREITAS

ETIBRAS BJK INDÚSTRIA
DE  ETIQUETAS  E
SUPRIMENTOS LTDA – ME

J.G DA FONSECA FILHO
COMERCIO

Nome
Fantasia:

ETIBRAS ADESIVOS
E SUPRIMENTOS

ETIBRAS BJK J.F. DISTRIBUIDORA

CNPJ: 30.590.139/0001-
01

00.583.948/0001-17 17.977.016/0001-51

Data  do
início  das
Atividades:

10/06/2018 25/02/1980 22/04/2013

Sócio(s): Ademir Pereira de
Freitas  (CPF:
210.390.917-20)

Ademir  Pereira  de
Freitas  (CPF:
210.390.917-20) e
Shirley Rosa da Silva
Freitas  (CPF:
454.754.311-91),
cônjuges/companheiros

Ademir  Pereira  de
Freitas  (CPF:
210.390.917-20) e
Shirley Rosa da Silva
Freitas  (CPF:
454.754.311-91),
cônjuges/companheiros

Endereço: QNF  18  Lote  01,
Lojas  01/02,
Taguatinga Norte,
Brasília  –  DF,
CEP: 72.125-680

QNF 18 Lote 01, Lojas
03, Taguatinga Norte,
Brasília  –  DF,  CEP:
72.125-680

QNF 18 Lote 01, Lojas
02, Taguatinga Norte,
Brasília  –  DF,  CEP:
72.125-680

Dando  prosseguimento,  observamos  as  documentações
habilitatórias  encaminhadas  pela  Licitante  ADEMIR  PEREIRA  DE
FREITAS (CNPJ: 30.590.139/0001-01), reiterando à constação que
as  duas  propostas  de  preço  encaminhadas  constam  dados  da
empresa ETIBRAS BJK INDÚSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA –
ME,  inclusive  o  CNPJ,  sendo  que  em  uma  delas,  a  referida
empresa é a proponente.
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Posterior,  considerando  que  a  empresa  desatendendo  o
item 4.4 ‘a’ do Edital, não cumpriria uma análise minuciosa neste
momento, pois a mesma nem poderia participar do certame, ocorre que
a licitante tendo como data de abertura o dia 30/05/2018 (conforme
CNPJ) e início das atividades o dia 10/06/2018 (de acordo Certidão
Simplificada), não seria possível fornecer materiais de escritório
no ano de 2016.

Desta maneira, realizamos a conferência perfunctória do
Atestado de Capacidade Técnica encaminhado pela licitante, emitido
no dia 26/07/2018 pela empresa EMBRAMIZ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI
ME (CPNJ: 19.806.752/0001-72), onde nota-se que apesar de citar a
atual  licitante,  faz  menção  a  entrega  de  material  de  expediente
durante 2016 fornecido pela empresa ETIBRAS BJK, in verbis: 

“Pelo  presente  atestado,  declaramos  a  quem
interessar possa que a empresa ADEMIR PEREIRA
DE FREITAS – ME, cadastrada no CNPJ/MF sob o
nr.  30.590.139/0001-01  é  nossa  fornecedora
habitual de MATERIAL DE EXPEDIENTE.
No  segmento  de  Material  de  escritório,
papelaria e expediente, a ETIBRAS BJK efetou
para nossa empresa, durante o ano de 2016 as
seguintes quantidades e materiais (...)
Brasília-DF, 26 de Julho de 2018.”

Feito  isso,  observa-se  que  as  supracitadas  empresas,
possuem além de identidade semelhantes dos sócios, a similaridade de
objeto  social,  e  similaridade  de  endereços,  apesar  das  datas  de
constituição  das  empresas  serem  divergentes,  a  constituição  da
licitante  ADEMIR  PEREIRA  DE  FREITAS  (CNPJ:  30.590.139/0001-01)
ocorreu após a aplicação da sanção de suspensão/impedimento das duas
outras empresas.

Salientamos  que,  com  o  impedimento  do  direito  de
participar  no  certame,  não  cabe  questionamentos  quanto  a
aceitabilidade da proposta e/ou a habilitação, desta forma, deixamos
de realizar demais diligências. 

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  ADEMIR  PEREIRA  DE  FREITAS  (CNPJ:
30.590.139/0001-01),  registrado  no  SICAF,  infringi  o  Instrumento
Convocatório.

Janíni França Tibes
Pregoeira – SML

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

Porto Velho – RO


