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Processo: 02.00323/2017
Pregão Eletrônico n. 058/2018 – SRP nº 031/2018
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,
conforme  especificações  técnicas,  unidades  e  quantidades  definidas  nos
Anexos I e II deste Edital,

RELATÓRIO DE ANALISE NAS DOCUMENTAÇÕES EMPRESA G8, M7 e STAR

Conforme  denúncia  da  empresa  BRASCOM  -  SERVICOS  DE  APOIO
ADMINISTRATIVO  LTDA  ME,  e  EPIS  INDUSTRIA  E  COMERCIO  EIRELI-EPP. feito
análise para verificar as acusações, onde se verificou-se o seguinte; nos
itens em que a empresa G8 participou, a M7 não participou, da mesma forma,
os itens que a M7 participou a G8, não participou, conforme consta no
histórico de cada item do certame.

No  que  se  refere  a  acusação  de  que  os  e-mails,  das  duas
empresas é o mesmo, não confere a reclamação, pois conforme constatados o e-
mail  ao  qual  a  empresa  G8  encaminhou  sua  documentação  é
documentos@g8armarinhos.com já o e-mail que a empresa m7 encaminhou sua
documentação é documentos@m7acessorios.com.br mais uma vez as denúncias não
precedem.

Referente aos telefones e os e-mail ser o mesmo no Cartão de
CNPJ,  realmente  são  os  mesmos  telefones  (16)  3931-4846,  e  e-mails,
ercrp@terra.com.br , mas efetuar legação no telefone constante nos mesmos no
dia  23/07/2018  entre  às  15:30  às  16:00hs  constatou-se  que  trata  de  um
escritório de assessoria de registro de firma, tanto os telefones, bem como
os e-mail. 

Dos endereços, também no Cartão de CNPJ são os mesmo, exceto
o número do prédio, vejamos; empresa G8; ARMARINHOS LTDA, End. R. José
Venâncio nº 469, já o endereço, da M7 TECIDOS E ACESSORIO LTDA, End. R. José
Venâncio, nº 461, porém os números são diferentes, conforme consta nos
endereços  informados  e  comprovados  nos  respectivos  Cartões  de  CNPJ  das
empresas atacadas.

No  que  se  refere  sócio  em  comum,  não  há  guarida  nas
acusações,  pois  como  pode  verificar  relatamos  os  sócios  da  empresa  G8
armarinhos Ltda;

Sócia - Júlia Zeri Salomão – cota 99,5%
Sócio – Amarildo Calegher  - Cota  0,5%

Dos Sócios da empresa M7 TECIDOS E ACESSORIO LTDA,

Sócio – Gustavo Zeri Salomão   –   Cota 99%
Sócio – Edezio Antônio da Silva  - Cota 0,1%

Conforme os relatos acima exposto, pode se verificar que as
empresas atacadas, aparentemente são de um mesmo grupo de econômico ou
familiar, porém não se pode desclassificar por esses motivos e muito menos a
Administração Pública acusar de coluio, fraldes em licitações ou outras
acusações,  para  tanto  o  Acórdão  nº  1.793/2011-TCU-Plenário,  citado  pelo
licitante reclamante, traz a seguinte recomendação;
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3.2.  Empresas  com  sócios  em  comum  que
apresentam  propostas  para  o  mesmo  item  de
determinada licitação

Situação encontrada
65.  Com  vistas  a  identificar  possíveis
comportamentos  inadequados  de  licitantes
durante a realização do pregão, foi executado
o procedimento de auditoria P3_1 (constante do
diretório  ‘Procedimentos’  do  DVD  à  fl.6  do
anexo 15) visando detectar a participação de
empresas com sócios em comum que apresentaram
propostas  para  o  mesmo  item  de  uma  mesma
licitação, fato  que,  potencialmente,
restringiria  a  competitividade  do  certame  e
favoreceria a incidência de conluio entre os
participantes.[Grifo nosso].

(…)

72.  Dessa  forma,  para  minimizar  a
possibilidade da ocorrência desses conluios, é
recomendável  que  os  pregoeiros  e  demais
servidores  responsáveis  pela  condução  dos
procedimentos  licitatórios, tomem  ciência  da
composição  societária  das  empresas
participantes dos certames, de forma a ficarem
atentos  a  atitudes  potencialmente  suspeitas
envolvendo  essas  empresas.  Essa  verificação
pode  ser  feita  por  meio  do  Sistema  de
Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores
(Sicaf), o qual mantém informações do quadro
societário das empresas, permitindo a emissão
de alertas aos pregoeiros antes do início da
fase de lances dos certames.[Grifo nosso].

(…)

9.3.2.1.  para  emitir  alerta  aos  pregoeiros
sobre a apresentação de lances, para o mesmo
item,  por  empresas  que  possuam  sócios  em
comum,  com  vistas  a  auxiliá-los  na
identificação  de  atitudes  suspeitas  no
decorrer  do  certame  que  possam  sugerir  a
formação de conluio entre essas empresas, em
atenção ao art. 90 da Lei nº 8.666/1993;

Conforme o que dispõem os citados no mencionado Acórdão há
recomendação para verificação por parte dos Pregoeiros que se verifiquem se
empresas com sócios em comum que apresentaram propostas para o mesmo item de
uma mesma licitação, neste sentido ficou cristalino que não há sócio em
comum e muito menos houve proposta para os mesmos item em que as duas
empresas questionadas participaram, mesmo que houvesse tal situação, pelo
entendimento  e  recomendação  no  Acórdão  norteador  deste  embasamento,  não
haveria comprovado conluio entre as mencionadas empresas por não haver sócio
em comum constituído nas suas composições societárias.
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Seguindo  o  mesmo  caminho,  manifestou  sua  insatisfação  a
empresa  BRASCOM  -  SERVICOS  DE  APOIO  ADMINISTRATIVO  LTDA  ME,  contra  a
arrematante, STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, com alegações de que o
proprietário da empresa STAR é sócio da empresa ELITE, a qual emitiu um dos
Atestados de Capacidade Técnica; In Verbis;

“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.” 

Diante da estreita relação e a despeito da semelhança entre

os dois questionamentos, das empresas BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINIS-

TRATIVO LTDA ME, e EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP, que após verificar

o contrato social da empresa STAR, participante neste certame, configura ali

como único sócio o Senhor EDSON DE ALMEIDA MAGALHAES, já no que se refere a

empresa ELITE FITNES LTDA – ME, não foi participante no certame em questão,

portanto não ficando comprovado indícios de conluio neste certame, bem como

não havendo base legal para desclassificações das empresas questionadas pe-

las empresas BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME, e EPIS IN-

DUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP.

Por fim, conclui que não há procedência nos argumentos postado

no chat do sistema licitacões-e, e observada nos ermos do Relatório da

auditoria  que  formalizou  o  ACÓRDÃO  Nº  1793/2011  –  TCU  –  Plenário  –

posicionamentos esse que em momento algum se manifestou ou recomendou a

vedação parentes em licitação na modalidade Pregão, mas a verificação de

apresentação de propostas para o um mesmo item de uma mesma licitação, caso

não  ocorrido  no  certame  em  discursão,  assim  não  havendo  guarida  nos

questionamentos aqui analisados. 

Porto Velho, 25 de Julho de 2017. 

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro
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