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RELAT6R[O DE DIL]GENCIA

TOMADA DE PRECOS NQ 001/2022

I - Refat6rio

Trata-se de Licitacao  deflagrada  mos autos  do processo administrativo n9  2022.01.24.01,

no qual foi instaurado a Tomada de Pregos nQ 001/2022, oujo objeto resumido 6 a contrata95o de
empresa para presta¢o de servicos de apoio administrativo com acompanhamento e orientacao
nus processos de aquisi¢o de bens comuns e servigos junto a Camara Municipal de Amontada/CE.

Primando   pela   indispensavel   transparencia   aos   atos   da   Comissao   Permanente   de
Licitagao  quanto  ds  decis6es  exaradas  neste  processo,  elaboramos  o  presente,  inclusive  para
fundamentar a Decisao proferida ao final.

11 -Da Necessidade de Diligenciar

lnicialmente cumpre destacar que a empresa SILVA & VIEIRA LTDA -ME inscnta no CNPJ
sob o nQ 30.115.777/0001-62 6 participante da Tomada de Pre€os n9 001/2022.

Logo em seguida, mos termos doartigo 43, §3Q da  Lei n9 8.666/1993, consubstanciado no
item 12.5. do Edital, segundo o qual:

12.5.   Caso   ha}a   necessidade   de   esclarecimentos   complementares,   poderf   ser
efetuada diligencia, rna forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993;

Ap6s analise preliminar due documentos de Habilita9ao, foi verificado que:

Para os documentos exigidos no edital sera necessfrio para sanear as  dtividas quanto a
capacidade  t6cnica  da  empresa  (omissis),  especificamente  acerca  das  incertezas  que  reca(ram
sobre o "atestado", pois trataise de urn atestado  (supostamente)  emitido pela Camara Municipal
de        Farias         Brito/CE         na        qual         foi        constatado         no        endere9o        eletr6nico
https://transparenciamunicipios.tce.ce.gov.br/index.php/municipios/favorecidos/mun/055/ver
sao /2020 /camara /true n5o existir despesas relacionada a Tomada de Pregos nQ 2020.01.203.

Desse modo, com vistas a subsidiar o julgamento de sua habilita9ao, foi solicitado o envio
dos  esclarecimentus  indicados  acima  bern  como  c6pias  de  contratos,  notas  fiscais,  empenhos,
relat6rio  de  execugao  ou  outro  dooumento  que  comprove  a  exeougao  dos  serviaps  do  referido
atestado.  Ressalte-se  que  nao  se  trata  da  inclusao  de  novos  documentos,  mas  tao  somente  de
complementacao da informacao constante em sua habilitafao.
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Por  sua  vez,  a  C6mara  Municipal  de  Farias  Brito/CE  encaminhou  atrav6s  de  oficio  n9
021/2022  na  qual  nos foi  informado  que  a  referida  empresa  participou  da  tomada  de  pregos  n9
2020.01.20.3,  sendo   que  nenhum  serviFo  fioi   executado,   divergindo  portanto   da  afirmativa   do
Atestado  de  Capacidade  T6cnica   que  diz:   Prestou  satisfatoriamente  os  servi9os  de  assessoria
administrativa junto a Comissdo Permanente de LicitaFdo - CPL a Camara Municipal de Farias Brito,
e  que  conforme  consta  da  declara?6o  em  anexo,  o  Senhor  Cicero  Porforio  da  Silva,  Presidente  da
Camara Municipal de Farias Brito a 6poca, nao se recorda de ter assinado o roferido atestado.

Preliminarmente, 6 necessario contextualizar que os principais fatos arguidos em sede de
dilig6ncia    n5o    recaem    sobre    circunstancias    relacionadas    a    atos    ou    fatos    ocorridos   no

procedimento licitat6rio em si. Registrando que tais informag6es somente vieram a conhecimento
desta Comissao Permanente de Licita9ao em razao dos documentos de habilitagao ora analisados.

Neste  contexto,  a  jurisprudencia  e  doutrina  sao  unissonas  no  sentido  de  que  deve  a
Comiss5o  Permanente  de  Licitagao promover as  diligencias necessirias para  aclarar os  fatos,  o

que nao se constituindo, nesse contexto, em mera faculdade ou numa competencia discricion5ria
da autoridade julgadora, como leciona Margal Justen Filho:

`T±m   primeiro   lugar,   deve   destocar.se   que   nao   exlste   uma   competencia

discricion&rla para escolher entre realizar a niio a diligencia. Se os documentos
apresentadc)s  pelo  particular  ou  as  informaF6es  neles  cc)ntidas  envcllverem   pantos
obscuros  [...],  a  realizaFfio  de  diligencias  sera  obrigat6ria.  Ou  seja,  nGo  6  poss{vel

decidir  a  questao  („.)  mediante  uma  escolha  subjetiva.  Portanto,  a  realizaFao  da
dlllgencia ser& ol]rlgatorla se houver dtLvldas relevantes." (gr\fe+\

Em consonancia, o TCU em diversas oportunidades chega a indicar a obrigatoriedade da
realizacao     de     diligencias     antes     do     estabelecimento     do     juizo     pela     permanencia     ou
desclassifica¢ao/inabilita9ao do licitante, conforme Ac6rdao 3418/2014 -Plenario:

"Ao   constatar  lncertezas  sobre  o  oumprlmento   de   dlsposlc6es  legals   ou

editalicias,    especialmente    dtividas    que    envolvam    crit6rios    e   atestados    que
objetivam  comprovar a habilita9ao  das  empresas  em  disputa,  o  responsivel  pela
condLicao   do   certame   deve   promover   dl]igencias   para   aclarar   os   fatos   e
confirmar  o  conteddo  dos  documentos  que  servirao  de  base  para  a  tomada  de
decisao da Administragao (art. 43, § 30, da Lei 8.666/1993)." (grifo nosso)

Assim, conforme fundamento no §39 do art. 43 da Lei nQ 8.666/93 e fulcro no item 12.5 do
Edital,  houve  a  decisao  de  promover  dilig6ncia  a  fim  de  sanear  as  dtividas  suscitas  devido  as
inconsistencias no Atestado.
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Ill -Das Diligencias

1. I)A SOLICITAcfio DE ESCLARECIMENTOS QUANTO A EXECUCAO DOS SERVlqos

Cousiderando   queencaminhamospor   meio   de   e-mail   a   Camara   Municipal   de   Farias
Brito/CE  solicitando  o  envio   de  esclarecimentos  quanto  a  exeougao  due  servi9os  hem  como
encaminhasse   c6pias  de  contratos,  notas  fiscais,   empenhos,  relat6rio  de  execu9ao  ou  outro
documento que comprove a execug5o dos servi9os do referido atestado.

Em resposta, no dia 14.03.2022, recebemos da Cfmara Municipal de Farias Brito/CE que a
referida empresa participou da tomada de precos nQ 2020.01.20.3, sendo que nenhum servigo foi
executado  e  que  conforme  consta  da  declaragao  em  anexo,  o  Senhor  Cicero  Porfirio  da  Silva,
Presidente da Camara Municipal de Farias Brito a 6poca, nao se recorda de ter assinado a referido
atestado.

Concluiu-se  que  a  nao  exeougao  dos  servigos,  conforme  informag6es  fomecidas  pela
Ca.mara  Municipal  de  Farias  Brito,  torma  o  referido  atestado  sem  efeito,  ficando  comprovado  a
falsidade do atestado apresentado mos autos do processo.

Neste   sentido,   entendemos   que   a   apresentafao   de   atestados   com   conteddo   falso
caracteriza ilfcito administrative gravissimo, ferindo os  princfpios da moralidade, da isonomia  e
da   competitividade  apliciveis  a  todas   as   licitag6es  pdblicas   e   faz  surgir  a  possibilidade   de
declara¢o  de  inidoneidade  da  empresa,  independentemente  de  a  fraude  tor  resultado  em

prejuizo financeiro para a Camara Municipal.

0   uso   de   documento   falso   constitui   delito   formal,   sendo   iusignificante   para   sua
consumagao  o  efetivo  proveito  da  conduta,  uma  vez  que  a  simples  apresenta¢o  ja  implica
violacao a fe pdblica.

2. DAS PESQUISAS EM SiTI0 ELETR6NICOS

Cabe     cousignar     que     inicialmente     realizamos     pesquisas     no     sftio     eletr6nico
https://transparenciamuniclpios.tce.ce.guv.br/index.php/municipios/favorecidos./nun/055/ver
sao /2020 /camara /true nao existir despesas relacionada a Tomada de Pregos ng 2020.01.20.3.

IV - Da Conc]usao

Ante ao exposto, com fundamento no item  12.5 do Edital e ainda, face ao disposto no §3Q
do Art. 43  da Lei nacional de Licita9ao nQ 8.666/93, foram realizadas as Diligencias no sentido de
esdarecer o Atestado  de Capacidade T6cnica apresentado pela empresa SILVA & VIEIRA LTDA -
ME inscrita no CNpj sob o nQ 30.115.777/0001-62 neste certame.

¢         ftyffl



ACM`6NNNi[ALBA

CAMARA  MUNICIPAL  DE  AMONTADA
Rua  Dona  Maria  Belo.  n°  1311,  Centro  /  CEP:     62.54ofloo  - Amontada -  CE

CNP| N°  06582.555/oool-75 / CGF N° o6.920.417-9
Fone:  (88)  3636-1177  / Fax:  (88)  3636-1414

Homepage:wL±±±±a±±=£La_TD]±raaemontada_±c_e±gQinr

E-mail:€mamo_ntad_a@gLm_aj_I_:c_opl

Transcorridas as diligencias acima descritas, importa sopesar que nao se questiona mats
neste momento, a existencia ou nao de relagao comercial da empresa SILVA & VIEIRA LTDA - ME
com   a   emitente   do   atestado,   questiona-se,   como   medida   que   se   imp6e   a   esta   Comissao
Permanence de Licitagao, a veracidade do atestado analisado, ja que a apresenta9ao de documento
com conteddo falso 6 medida reprovivel, sujeita as penalidades previstas em Lei e no Edital, e que
devem  ser  coibida  em  aten9ao  aos  princfpios  da  moralidade,  da  isonomia  e  da  competitividade
aplicaveis a todas as licitac5es ptiblicas.

Neste  sentido,  o  Tribunal  de  Contas  da  Uniao  ao  julgar  o  tema  entendeu  parcialmente

procedente a dendncia, para reprovar a conduta de licitante que, tendo apresentado atestado de
~       capacidade  para  fins  de  habilitacao  em  Pregao  Eletr6nico,  nao  comprovou  a  veracidade  das

informa95es ante a aus6ncia de Notas Fiscais ou Contratos que comprovassem a situa9ao atestada,
conforme Ac6rdao 2664/2015 -Plenirio, cuja ementa transcrevo abaixo:

DENONCIA.  PREGAO  ELETR6NICO.  REGISTR0  DE  PRECOS.  SERVICOS  GRAFICOS  E

DE  REVISA0  E  NORMALIZACAO  DE  TEXTOS.  APRESENTACA0  I)E  ATESTAI)0  DE
CAPACIDADE TECNICA NA0 AP0lAD0  POR CONTRATOS E NOTAS FISCAIS QUE
COMPROVEM     A     PRESTACA0     DOS     SERVICOS.      OITIVA.     CONHECIMENTO.

PROCED£NCIA PARCIAL. DECLARACAO DE INIDONEIDADE. ClfiNCIA.

Acdrd5o:

(„.)

ACORDAM   os   miiiistros   do   Tribunal   de   Contas   da   Uniao,   reunidos   em   sessao
extraordinfria  reservada  do  Plenfrio,  ante  as  raz5es  expostas  pela  relatora  e  com
fundamento mos arts. 234 e 235 do Regimento lntemo, em:
9.1. conhecer da dentlncia e considers-la partlalmente procedente;
9.2.    declarar   a    empresa   Sao    jorge    Grafica    e    Tecnologia    Ltda.    -   ME    (CNP]
13.380.016/0001-19) inid6nea para participar de licitafao na Administra€ao Ptiblica

Federal pelo perfodo de 5 (cinco) anos, mos termos do art. 46 da I.ei 8.443/1992;
9.3.  dar  ciencia  a  Coordenagao  de  Aperfei9oamento  de  Pessoal  de  Nfvel  Superior

(Capes)  da  obriga€ao  de instaurar procedimento administrativo para apuragao  dos
atos praticados pela empresa Sac ]orge Grafica e Tecnologia Ltda. ~ ME, com vistas a,
se for o caso, aplicar as penalidades previstas nas Leis 8.666/1993 e 10.520/2002;

Em  que  pese todos  os  esforcos  com  o  fito  de  concluir a  presente  licitac5o  com  sucesso,
tendo  sido  analisados  os  documentos  encaminhados  sempre  mos  pardmetros  mais  adequados  e
com interpretag6es de forma a evitar formalismos excessivos, deve ser reconhecido pela licitante

que  constitu{a  sua  obriga¢ao  em  comprovar os  servigos prestados,  ressaltando-se  que  a atua¢5o
desta Comissao Permanente de Licitagao limita- se a leis, normas e princfpios.

Por   este   motivo,   havendo   ddvida   quanto   a   veracidade   ideol6gica   do   atestado   de
capacidade t6cnica em questao, 6 medida que se imp6e a inabilitagao/desclassificagao da empresa
SILVA & VIEIRA LTDA -ME inscrita no CNPJ sob o nQ 30.115.777/0001-62  em estrita obediencia

aos princfpios da legalidade, moralidade e isonomia, porquanto, esgotadas as diligencias possfveis.
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Ademais,  em  que  pese  ser  preeminente  a  necessidade  da  Administra9ao  em  obter  urn
contrato   para   os   servigos   ora   licitados,   6   imperioso   destacar   que,   caso   comprovada   a
irregu]aridade no atestado, fato a ser apurado na forma da Lei e em autos apartados, o contrato
decorrente  deste  processo  seria  passivel  de  nulidade,  nao  havendo  desta  maneira,  seguranga

juridica que motive a manuten9ao da habilitagao neste certame, mos termos fundamentados neste
Relat6rio.

Por   todo    o    exposto,    considerando    que    ap6s    esgotadas   as    dilig6ncias    possfveis
remanesceram  os indfcios  de irregularidade no atestado  de capacidade t6cnica apresentado pela
empresa SILVA & VIEIRA LTDA -ME inscrita no  CNP] sob o nQ  30.115.777/0001-62  para fins de

~       habilitagao, decido inabiliti-la por ter apresentado atestado de capacidade t6cnica em desacordo
com  o  exigido  no  Edital,  por  nao  comprovar  com  documenta¢ao  formal  a  temporariedade  do
Atestado, e ainda, considerando que existem indfcios de comportamento inid6neos pelos motivos
declinados neste Relat6rio.

Encaminho    para    a    autoridade    competente    para    apurafao    da    responsabilidade,
deliberando   pela   inabilitag5o   da   licitante   com   fundamento   mos   principios   da   legalidade,
moralidade, vincula9ao ao instrumento convocat6rio e demais correlatos apliciveis i mat6ria, sem

prejufzo das culminag5es legais.

Amontada -CE,18 de margo de 2022.
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Presidente da Comissao Permanente de Licita9ao

fi'aThiraba                ifea ifei¥e farfaa*s
Membro d anente de Licitag5o      Membro da comissao permanente de Licitagao


