20/03/2017

COMPRASNET  O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, ContraRazões e Decisões
RECURSO :
AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Ref: Pregão Eletrônico 05/2017
Ass. Esclarecimentos

Ilustríssimo Senhor Pregoeiro.
Ao cumprimentálo nesta oportunidade, a sociedade ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA  ME, pessoa jurídica
de direito privado inscrita no CNPJ nº 20.306.489/000131, localizada na Praça Tiradentes nº 10 sala 3201, por
intermédio de seu representante legal, na condição de empresa participante do Pregão Eletrônico nº 05/2017,
vem respeitosamente à presença do Nobre Pregoeiro desta conceituada Administração, apresentar
RECURSO ADMINISTRATIVO
em face da notificação da desclassificação da empresa ora recorrente para a participação no Pregão em tela,
consubstanciado nos fatos e nas razões de direito a seguir aduzidos:
Com as mais respeitosas vênias, é importante ressaltar que esse d. pregoeiro equivocouse ao desclassificar a
empresa Recorrente pelo fato constar ocorrência impeditiva indireta em sua certidão do SICAF. Em que pese o
respeito à decisão, a mesma ofende entendimento da jurisprudência quanto ao tema, além de princípios
basilares da administração pública, senão vejamos:
É imperioso destacar que a Licitante é empresa idônea que sempre cumpriu integralmente com suas obrigações
perante a Administração Pública, não possuindo qualquer processo administrativo que tenha como sanção a
penalidade de impedimento de licitar, tampouco integra o Cadastro de Fornecedores Inidôneos.
A empresa que possui a penalidade de impedimento de licitar é Enfemed Serviços e Saúde LTDA, que possuía
sócio em comum com a Licitante (Sr. Antônio Carlos Procópio – Sócio minoritário em ambas as empresas). Faz
se necessário informar ainda que o referido sócio já não mais integra o quadro societário da empresa licitante.
Ressaltese ainda o fato de que as decisões que fixaram as penalidades à empresa Enfemed da qual participa o
antigo sócio da ora licitante sequer cogitaram sobre a possibilidade de aplicação da teoria da desconsideração
da personalidade jurídica da sociedade, não se estendendo assim os efeitos das penas às pessoas físicas de
seus sócios e diretores. Nesse sentido já se posicionou o Egrégio STJ, conforme julgado abaixo transcrito
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SANÇÃO DE
INIDONEIDADE PARA LICITAR. EXTENSÃO DE EFEITOS À SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO SOCIAL, MESMOS
SÓCIOS E MESMO ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA
INDISPONIBILIDADE DOS INTERESSES PÚBLICOS. A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto
social, com os mesmos sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para
licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar à aplicação da sanção administrativa,
constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei nº 8.666/93, de modo a possibilitar a aplicação da
teoria da desconsideração da personalidade jurídica para estenderemse os efeitos da sanção administrativa à
nova sociedade constituída. A Administração Pública pode, em observância ao princípio da moralidade
administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a personalidade jurídica
da sociedade constituída com abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o
contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular. Recurso a que se nega provimento. (RMS
15166/BA, T2 do STJ, Relator Ministro Castro Meira, data do julgamento 07/08/2003)
Após atenta leitura da jurisprudência acima, concluise que não existe na legislação, fundamento que justifique
o impedimento indireto da empresa, especialmente tendose evidenciado que a Licitante já existia quando da
aplicação da sanção a outra empresa, possuindo inclusive endereços de localização distintos. Portanto tratam
se de pessoas jurídicas completamente distintas, sem qualquer relação negocial.
Embora possuíssem sócio em comum, as empresas têm endereços diferentes e datas de criações distintas,
uma constituída em 31/03/2004 (Enfemed) e outra em 16/09/2013 (Licitante), ambas desenvolvendo suas
atividades desde sua criação e localizadas em municípios distintos. A empresa Enfermed Serviços e Saúde
LTDA localizada na Praça Tiradentes nº 10 sala 3201, Centro – Rio de Janeiro/RJ e a empresa Enfemed Serviços
e Saúde Ltda fica situada à Rua Dr. Luiz Januário nº 262 sala 201, Centro – Saquarema/RJ.
Além disso, para que se evidenciasse a tentativa de fraude à Licitação, a empresa Licitante teria de ter sido
constituída após a aplicação da penalidade à empresa Enfemed, ou seja, em substituição à empresa impedida
de licitar (vide julgado), porém, conforme informado anteriormente, a Licitante foi constituída em 2013 e a
sanção aplicada à empresa Enfemed data de 21/06/2016. Ou seja, a empresa Licitante já era ativa e já
desenvolvia suas atividades antes da data de aplicação da penalidade e portanto resta evidenciado que a
mesma não foi constituída para “burlar a aplicação da sanção administrativa”
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Tal fato portanto por sí só não tem o condão de inabilitar a empresa no presente pregão, tendo em vista que,
repitase, tratamse de pessoas jurídicas distintas, com CNPJ e sedes distintas, com contratos sociais diversos e
cadastros próprios perante a Receita Federal.
Ademais, conforme orientação do Blog da Zênite, a existência de impedimento indireto tratase apenas de um
alerta para a realização de diligências e não a indicação quanto à existência de uma situação, a priori,
impeditiva à participação no certame
Corrobora com os argumentos acima expostos, jurisprudência Tribunal de Justiça do Paraná em brilhante
decisão em processo que possuía por objeto matéria semelhante à discutida no presente caso, abaixo
transcrita:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA
SUSPENSA DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA.
POSSIBILIDADE DA EXTENSÃO DOS EFEITOS A OUTRO ENTE FEDERADO. PENALIDADE IMPOSTA À EMPRESA DO
MESMO GRUPO ECONÔMICO DA AGRAVADA.PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS, EMBORA PERTENCENTES AO
MESMO GRUPO ECONÔMICO.INEXISTÊNCIA DE CONDUTA IMPRÓPRIA PRATICADA PELA AGRAVADA.
PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. POSSIBILIDADE.RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR  Ação Civil de Improbidade Administrativa: 12033968 PR 12033968 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta,
5ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/08/2014 DJ: 1392 null)
(...)
Registrado esse entendimento, passase a análise da inabilitação da agravada por pertencer ao mesmo grupo
econômico da empresa White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda., a qual foi imposta a sanção de
suspensão do direito de licitar pelo período de 12 (doze) meses, por descumprimento contratual.
Em princípio, o fato da empresa White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda., sancionada com a pena de
suspensão do direito de licitar, pertencer ao mesmo grupo econômico da White Martins Gases Industriais Ltda.,
não tem o condão de inabilitar a agravada para participar do Pregão Presencial do Município de Quatro Barras.
Isto porque tratamse de pessoas jurídicas distintas, com CNPJ e sedes distintas, com contratos sociais diversos
e cadastros próprios perante a Receita Federal.
Embora afirme o Município que a White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. é filial da matriz White
Martins Gases Industriais Ltda., não existe a relação de dependência administrativa ou hierárquica entre as
duas pessoas jurídicas, pois são entes autônomos (fls. 55/67 e 144/156TJ).
Ainda a agravada não participou do certame no Estado de Santa Catarina em que foi aplicada a pena de
suspensão do direito de licitar a empresa White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.. De igual modo,
não há processo administrativo estendendo lhe os efeitos daquela decisão à agravante.
Registrese também que a agravante White Martins é subsidiária de uma das maiores empresas de gases
industriais e medicinais do mundo, a Praxair. Seu portfólio de produtos inclui gases atmosféricos (oxigênio,
nitrogênio e argônio), gases de processo (gás carbônico, acetileno, hidrogênio, misturas para soldagem), gases
especiais e medicinais, cilindros de aço sem costura, equipamentos para aplicação, transporte e
armazenamento de gases, soluções para o mercado de gás natural, nas áreas de GNV (Gás Natural Veicular),
GNC (Gás Natural Comprimido) e GNL (Gás Natural Liquefeito), e tratamento de água e efluentes. Dessa
informação depreendese, portanto, que a agravante possui funcionários e acervo técnico próprio, distinto da
empresa White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda..
Não há também como aplicar, de imediato, a desconsideração da personalidade jurídica defendida pelo
Município.
A desconsideração da personalidade jurídica somente é possível quando verificado o desvio de finalidade
(Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros
com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou quando evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior
Objetiva da Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o
patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios.
Nesta seara de cognição sumária, inexistem elementos identificadores das condutas impróprias praticadas pela
agravada para desconsideração da personalidade jurídica. A matéria demanda dilação probatória.
(…)
O Tribunal de Contas da União no acórdão nº 1166/2010 da 1ª Câmara, também expressou entendimento
semelhante à jurisprudência acima, o qual abaixo transcrevemos:
1. Processo TC025.430/20095 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Responsável: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária  Md (00.352.294/000110)
1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero – Md
1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo – RJ (SECEXRJ)
1.4. Advogado constituído nos autos: não há.
1.5. Determinar à Infraero que:
1.5.1. se abstenha de incluir em seus editais de licitação cláusula impedindo a participação de interessados
suspensos por ente distinto da Administração Pública de participar de licitações e de contratar, uma vez que,
nos termos do art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93, a sanção restringese à entidade que a aplicou;
1.5.2. se abstenha de incluir em seus editais de licitação cláusula impedindo que empresas “cujos diretores,
sócios ou dirigentes que façam parte do seu ato constitutivo estejam suspensos”, posto que as sanções de
suspensão temporária e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
constantes dos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/1993, aplicamse à pessoa jurídica responsável pela
inexecução contratual e não às pessoas físicas que a constituem.
Após atenta leitura da jurisprudência e acórdão acima transcritos, pecebese que as penalidades aplicadas em
processos administrativos restringemse às pessoas jurídicas e não alcançam as pessoas físicas que compõem
o quadro societário da empresa sem que haja previamente o devido processo administrativo para
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desconstituição da personalidade jurídica, assegurandose o contraditório e a ampla defesa.
Ainda nesse sentido, temos como precedente favorável a decisão do Pregoeiro do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE (Unidade Estadual em Mato Grosso do Sul – Pregão 07/2016), que apesar de
haver inabilitado a empresa Enfermed, após análise de recurso nesse mesmo sentido, reconsiderou sua
decisão abaixo transcrita:
DECISÃO DO PREGOEIRO:
Em consulta à Procuradoria Federal obtivemos a seguinte resposta: a Administração deverá reconsiderar, tendo
em vista que as empresas são distintas e somente a ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA  EPP (CNPJ
06.189.991/000189) está impedida de licitar no âmbito do Governo Federal; como também não ocorreu a
desconsideração da personalidade jurídica, que impediria qualquer empresa do sócio a licitar.
Neste caso, a Recorrente encontrase com a razão.
Apresentamos também a decisão do pregoeiro do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Pregão
Eletrônico 32/2016) que solicitou o envio de esclarecimentos acerca da ocorrência de impedimento indireto de
licitar e, após diligências, não vislumbrou a ocorrência dos requisitos elencados no Acórdão 1831/2014 do TCU,
habilitando portanto a Recorrente:
20/10/2016 13:55:00:424 PREGOEIRO Ao consultarmos o SICAF da empresa Arrematante constouse a
ocorrência impeditiva INDIRETA. Nos termos do Acórdão 1831/2014 do TCU cada caso concreto deve ser
analisado, oferecendo à empresa a oportunidade de manifestar sua defesa
20/10/2016 13:57:54:916 PREGOEIRO e expor suas justificativas que descaracterizem a relação com a
empresa apenada. Nesse sentido, suspendemos o presente certame e convocamos a empresa Enfermed, para
que se manifeste, no prazo de 24h, acerca da ocorrência constatada.
20/10/2016 14:06:15:019 ENFERMED SERVICOS E SAUDE LTDA ME Senhor Pregoeiro, aceitamos a
contraproposta no valor de R$ 226.500,00 oferecida. E em relação ocorrência impeditiva indireta. Nos termos
do Acórdão 1831/2014 do TCU, estaremos respondendo dentro do prazo estabelecido.
20/10/2016 14:23:19:839 ENFERMED SERVICOS E SAUDE LTDA ME Prezado Pregoeiro, Devido ao arquivo ser
maior que o estimado via sistemas, informamos que enviamos a proposta de preços e a habilitação para o e
mail: licitacao@trt23.jus.br.
21/10/2016 11:59:21:519 ENFERMED SERVICOS E SAUDE LTDA ME Prezado Pregoeiro, Informamos que já
encaminhamos as justificativas para o email: estevamaguiar@trt23.jus.br. Pedimos a gentileza de confirmar o
recebimento.
21/10/2016 13:37:51:204 PREGOEIRO Boa tarde. Informamos que recebemos tempestivamente a
manifestação encaminhada pela Arrematante acerca da ocorrência mencionada. Após análise e eventual
aprovação da manifestação,bem como da habilitação, anexaremos ao sistema. Acompanhem pelo chat.
24/10/2016 15:02:49:642 PREGOEIRO Boa tarde, encontrase anexa a manifestação apresentada pela
empresa Arrematante concernente à ocorrência de impedimento indireto presente no SICAF dessa.
24/10/2016 15:03:02:884 PREGOEIRO Nesse sentido, informamos que, considerando as justificativas trazidas,
bem como diligência realizada, não vislumbramos a ocorrência dos três pré requisitos elencados no Acórdão
1831/2014 do TCU, como condição para extensão de penalidade, quais sejam
24/10/2016 15:03:10:647 PREGOEIRO a) a completa identidade dos sóciosproprietários; b) a atuação no
mesmo ramo de atividades; c) a transferência integral do acervo técnico e humano.
24/10/2016 15:04:14:775 PREGOEIRO Logo, acatamos as manifestações trazidas e, após análise pela área
demandante da documentação habilitatória apresentada, não há óbice para declaramos vencedor deste Lote.
Dessa forma, concluiu o pregoeiro do TRT 23ª Região não haver qualquer fundamento para a inabilitação da
Licitante, tendo em vista que esta possuía todos os requisitos de habilitação previstas em Edital de Licitação, e
que a ocorrência de impedimento indireto de licitar não devia prosperar, vez que não se amoldava aos
requisitos necessários para a caracterização de tentativa de fraude à licitação.
Dessa forma, concluise portanto que não há qualquer fundamento para a inabilitação da Licitante, tendo em
vista que esta possui todos os requisitos de habilitação previstas em Edital de Licitação, e conforme
demonstrado na presente defesa, a ocorrência de impedimento indireto de licitar não deve prosperar, vez que
não se amolda aos requisitos necessários para a caracterização de tentativa de fraude à licitação.
DO PEDIDO
DIANTE DO EXPOSTO, REQUER estando comprovado quantum satis que, de acordo com a atual jurisprudência e
entendimento do Tribunal de Contas da União, não há qualquer impedimento para a habilitação dessa empresa
Licitante, vez que esta cumpre todas as exigências previstas em Edital, requer
a) CLASSIFICAR E HABILITAR a empresa ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA – ME no Pregão 05/2017 –
CFMV, vez que sua documentação encontrase apta à classificação e habilitação no presente certame.
Termos em que
P. Deferimento.
Rio de Janeiro, 07 de março de 2017.

ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA
Fechar
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