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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, ContraRazões e Decisões
DECISÃO DO PREGOEIRO:
DECISÃO Nº 7/2017
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 5158/2016.
ASSUNTO: Recurso Administrativo do Pregão Eletrônico nº 05/2017.
OBJETO: Contratação de Serviços de natureza continuada, consistente na prestação de serviços relacionados
ao PCMSO Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, ao PPRA Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais e Assessoramento na elaboração e atualização do PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário, e
emissão de Laudos Técnicos de Insalubridade e Periculosidade.
RECORRENTE: ENFERMED SERVICOS E SAUDE LTDAME (CNPJ: 20.306.489/000131).
RECURSO ADMINISTRATIVO
O Pregoeiro do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, devidamente nomeado por meio da Portaria
CFMV nº 046/2016, de 12 de dezembro de 2016, no uso de suas atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso
II do Art. 11 e pelo § 1º do Art. 18 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, apresenta para os fins administrativos a que se destinam suas considerações e
decisão.
DA TEMPESTIVIDADE
1. O recurso foi apresentado tempestivamente e registrado no local previamente indicado no edital.
DAS RAZÕES DA RECORRENTE
2. As razões da licitante recorrente, ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDAME, podem ser visualizadas no Portal
Comprasnet
(http://www.comprasgovernamentais.gov.br/),
bem
como
no
Portal
do
CFMV
(http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1).
DA CONTRARRAZÃO
3. Não foram interpostas contrarrazões ao recurso.
DA ANÁLISE DO RECURSO
4. Em consulta ao SICAF verificouse que a licitante ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDAME apresentava
“ocorrência impeditiva indireta” (fl. 382).
5. De acordo com o relatório “Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor”, fl. 383, um dos sócios da
licitante ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDAME estava vinculado à empresa ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS
LTDAEPP, que havia sido suspensa de licitar e contratar com a União pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Paraná pelo período de 1 (um) ano, a contar de 21/06/2016 e com a Superintendência Regional
do DNIT no Estado do Espírito Santo pelo período de 6 (seis) meses, a contar de 29/11/2016.
6. Em consequência a licitante ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDAME foi inabilitada.
7. Inconformada, a licitante ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDAME manifestou a intenção de recorrer contra
o resultado de julgamento, conforme registro na Ata Complementar nº 1 (fls. 375 a 377).
8. No prazo estabelecido em Edital, a recorrente apresentou as razões de recurso, que foram registradas no
sistema eletrônico e devidamente anexado nos autos do Processo Administrativo nº 5158/2016 (fls. 378 a 381).
9. A licitante ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDAME, ora Recorrente, em sua peça recursal, alega, em
síntese, que “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”.
10. De acordo com a Recorrente, “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. Antonio Carlos Procópio – Sócio
minoritário em ambas as empresas)”.
11. Ainda, a Recorrente informa que o Sr. Antonio Carlos Procópio não mais integra o quadro societário da
empresa ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDAME.
12. Argumenta a Recorrente que “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
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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.”.
13. Ademais, segundo a Recorrente, “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”.
14. A Recorrente ressalta que “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”.
15. Alegou ainda que “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”.
16. Complementou registrando que “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”
17. Em face dos argumentos apresentados a Recorrente requer sua classificação e habilitação no Pregão
Eletrônico nº 05/2017 deste CFMV.
18. Em consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de FornecedoresSICAF, verifico que, de fato a data de
abertura da empresa ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDAME, CNPJ Nº 20.306.489/000131, ora Recorrente,
ocorreu em 16 de setembro de 2013 e da empresa ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDAEPP, CNPJ Nº
06.189.991/000189, em 31 de março de 2004, conforme os documentos às fls. 384 a 391.
19. Analisando o Sistema de Cadastramento Unificado de FornecedoresSICAF – Relatório Nível I –
Credenciamento (fls. 384 a 391), observamos utilização de um único email de cadastro para as duas
empresas.
a) O endereço de email utilizado tanto pela ENFERMED, quanto pela ENFEMED foi o enfemed@enfemed.com.br
20. Ainda analisando o Relatório Nível I – Credenciamento do SICAF (fls. fls. 384 a 391), consta o mesmo
endereço dos sócios e dirigentes das duas empresas, vejamos:
a) Sócio 1 da empresa ENFERMED, sra. LAVINIA PROCOPIO DA SILVA, Sócio 1 da empresa ENFEMED, sra.
JOANA PROCOPIO DA SILVA, Sócio 2 e Dirigente 1 da empresa ENFEMED, srs. ANTONIO CARLOS PROCOPIO,
utilizamse do mesmo endereço, qual seja: Logradouro: Travessa Serrão, Número: 38. Bairro/Distrito:
Cubango. UF: Rio de Janeiro. Município: Niterói.
21. De acordo com a Quarta Alteração Contratual da empresa ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDAME, ora
Recorrente, fls. 392 a 397, datada de 12 de setembro de 2016, o Sr. Antonio Carlos Procópio retirouse da
sociedade depois da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, imposta à empresa
ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDAEPP pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, em 21
de junho de 2016.
22. A alteração contratual foi deferida em 30 de setembro de 2016 conforme documento da Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro, fl. 392 e a desvinculação registrada no SICAF em 31 de outubro de 2016, fl. 383.
23. Em consulta realizada na rede mundial de computadores, localizouse o sítio da empresa ENFEMED SAÚDE E
SERVIÇOS LTDAEPP, endereço eletrônico http://www.enfemed.com.br/.
a) Os endereços da ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDAEPP indicados na página são:
 Centro: Praça Tiradentes, 10 Sala 3201 , Centro. Rio de JaneiroRJ.
 Santa Cruz: Rua Lopes Moura, 60 2° Andar sala 210. Rio de Janeiro RJ
 Rua Sete de Abril, 118 Conj 902 Sala 04 – República. São Paulo  SP
24. Causa estranheza, pois os endereços da empresa ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDAEPP, constam na
Quarta Alteração Contratual como sendo da ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDAME, ora Recorrente (fl. 393).
25. Não obstante as alegações da Recorrente, examinando os documentos acostados aos autos verificamse
indícios de que as empresas ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDAME e ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDAEPP
pertencem ao mesmo grupo societário e familiar, vejamos:
a) Consta o mesmo endereço de sócios e dirigentes das duas empresas.
b) Consta o mesmo endereço de email de cadastro para as duas empresas.
c) Com a retirada do sócio Antonio Carlos Procópio, o quadro societário da empresa ENFERMED SERVIÇOS E
SAÚDE LTDAME, passou a ser formado pela Sra. Lavínia Procópio da Silva, sócia majoritária com 39.999 cotas
e pela Sra. Bárbara Alves de Freitas, sócia minoritária com 1 cota.
d) A Sra. Lavínia Procópio da Silva, de acordo com o contrato social da empresa ENFERMED SERVIÇOS E
SAÚDE LTDAME, fls. 384 a 391, e com o Relatório Nível I  Credenciamento do SICAF, fl. 893v, reside na
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Travessa Serrão nº 38, Cubango, NiteróiRJ.
e) O Senhor Antonio Carlos Procópio, de acordo com o contrato social da empresa ENFERMED SERVIÇOS E
SAÚDE LTDAME, e com o Relatório Nível I  Credenciamento do SICAF da empresa ENFEMED SAÚDE E
SERVIÇOS LTDAEPP, da qual é Sócio Dirigente, reside no mesmo endereço da Sra. Lavínia Procópio da Silva,
ou seja, na Travessa Serrão nº 38, Cubango, NiteróiRJ.
f) A Sra. Lavínia Procópio da Silva, de acordo com o Relatório Nível I  Credenciamento do SICAF, fl. 384 a 387,
é filha da Sra. Eliete Procópio da Silva.
g) A Sra. Joana Procópio da Silva, sócia majoritária da empresa ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDAEPP,
também é filha da Sra. Eliete Procópio da Silva e reside na Travessa Serrão nº 38, Cubango, NiteróiRJ,
conforme o Relatório Nível I  Credenciamento do SICAF, fl. 388 a 391.
26. Importa destacar que a linha de fornecimento da empresa ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDAME, ora
Recorrente, guarda similaridade com a linha de fornecimento da empresa ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA
EPP, conforme Relatório de fls. 398 a 400.
27. Ressalto que nos relatórios do SICAF consta como Órgão Cadastrador de ambas as empresas, a UASG
512060  Gerência Executiva Rio de Janeiro – CentroRJ.
28. A Assessoria Jurídica deste Conselho Federal de Medicina Veterinária foi consultada sobre o caso em tela e
emitiu a seguinte informação:
INFORMAÇÃO N° 015/2017 – ASJUR
(PA 5158/2016)
1. Por solicitação do Sr. Pregoeiro, consubstanciada na Informação nº 075/2017 – Licitações e Contratos, as
razões do recurso apresentado pela empresa Enfermed Serviços e Saúde Ltda.ME participante inabilitada no
processo licitatório Pregão Eletrônico CFMV nº 05/2017 que tem por objeto a contratação de serviços
relacionados ao PCMSO, ao PPRA, atualização do PPP e de emissão de laudos técnicos, foram encaminhadas a
esta Assessoria Jurídica e distribuídas a esta advogada.
2. Evitando excessivas reproduções do que foi alegado pela empresa recorrente, e tendo em vista que o relato
formalizado na Informação nº 075/2017 está suficientemente detalhado, passo à manifestação jurídica.
3. É inquestionável a aplicabilidade da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito judicial e tributário.
Em relação à esfera pública, resta superada dúvida outrora suscitada, estando pacificado o entendimento de
que também a administração pública, por meio de seus atos próprios, pode determinar que tal instituto seja
utilizado na esfera administrativa/direito público.
4. Assim, configurado o abuso de direito por parte de pessoa jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e
o intuito de lesar terceiros ou violar a lei  requisitos da aplicação do instituto  fica autorizada a aplicação da
desconsideração da personalidade jurídica e, com isso, a responsabilização de seus sócios pelo cometimento
das ilegalidades (não se admitindo a desconsideração à falta de qualquer deles).
5. Em relevante trabalho intitulado A Desconsideração da Personalidade Jurídica em face de impedimento para
participar de licitações e contratar com a Administração Pública , o renomado doutrinador administrativista
Jessé Torres Pereira Junior, juntamente com a Advogada da União, Dra. Marinês Restelatto Dotti Advogada da
União, registra:
Fácil perceber a utilidade que teria tal cadastro único de fornecedores penalizados e, por conseguinte,
impedidos de participar de licitações e de contratar com a Administração. Não apenas para garantir a
efetividade da medida, como, também, para subsidiar o exame da pertinência da desconsideração da
personalidade jurídica em casos concretos, como a seguir se verá.
Também daria passo inicial para distinguir, por contraste indiciário, os quadros societários em que estariam os
mesmos sócios de pessoas jurídicas anteriormente impedidas de licitar e de contratar com a Administração
Pública, daqueles em que figurariam terceiros, a encobrir os antigos sócios impedidos, ou seja, o que o jargão
popular batizou de “laranjas” (pessoas que aparecem como sócias de direito, sem o serem de fato, nem terem
ciência dessa situação, muito menos formação e meios para assumirem os respectivos encargos).
(grifo posterior)
6. Dessa forma, conforme elementos notavelmente identificados pelo prolator da Informação nº 075/2017 –
Licitações e Contratos, a situação verificada tem sim potencialidade para gerar a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Enfermed Serviços e Saúde Ltda.
7. Acerca da penalidade imposta à empresa Enfemed Serviços e Saúde Ltda., não havendo quaisquer
questionamentos quanto à legalidade de sua aplicação, temse como regular a sanção administrativa imposta
ao cabo de processo regular com as garantias da ampla defesa e do contraditório.
8. Assim, a questão submetida à apreciação desta Assessoria Jurídica tem como ponto principal a legalidade da
atuação administrativa da empresa Enfermed Serviços e Saúde Ltda. e sua relação com a empresa penalizada,
Enfemed Enfemed Serviços e Saúde Ltda.
9. Em que pesem as alegações da empresa de que Enfemed e Enfermed são pessoas jurídicas completamente
distintas, há informações/fatos delineados na Informação da Área de Licitações que demonstram o contrário,
tais como o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedora – Sicaf que está alimentado com alguns
dados idênticos às duas empresas, quais sejam: endereço eletrônico de contato, endereço dos
sócios/dirigentes. Há, ainda, a constatação da existência de relação de parentesco direto entre os
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representantes legais da empresa.
10. A implantação de um cadastro único de fornecedores proibidos de licitar e contratar com a Administração
revelase importante ferramenta posta à disposição do gestor público exatamente com a finalidade de viabilizar
o intercâmbio de informações entre os distintos cadastros existentes no âmbito dos diversos órgãos e entidades
da Administração Pública.
11. No sítio eletrônico destinado à gestão das compras governamentais pode ser verificado relevante
posicionamento acerca da funcionalidade do Sicaf utilizada pelo Pregoeiro:
18) A respeito da inserção dos dados tidos como obrigatórios pela IN nº 02/2010, referente ao cônjuge dos
dirigentes de empresa a ser cadastrada no novo sistema. Esta obrigatoriedade não está conflitante com a
relação de documentos previstos na Lei nº 8.666/93, em seu artigo 28?
Resposta: A obrigatoriedade de apresentação dos dados do cônjuge não é conflitante com a Lei nº. 8.666, de
1993, pois esta regula os níveis: II – Habilitação Jurídica; III – Regularidade fiscal federal; IV – Regularidade
fiscal estadual/municipal; V – Qualificação técnica; e, VI – Qualificação econômicofinanceira.
...
Além do mais, a exigência para a apresentação dos dados de cônjuges dos sócios, dirigentes e administradores
das empresas, no Nível I – Credenciamento, veio para atender à recomendação do TCU, exarada por meio do
Acórdão 2136/2006/TCU/1ª Câmara, de 01/08/2006, ata nº 27/2006, especialmente quanto ao contido no item
9.7, o qual transcrevemos abaixo:
“9.7  Orientamos aos órgãos e entidades do Sisg que passem a verificar quando da realização de licitações,
junto ao sistema Siasg/Sicaf, o quadro societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a existência
de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentesco, fato que, analisado em conjunto com outras
informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o certame licitatório. Portanto, havendo indícios de
fraude deverá ser adotada a prerrogativa disposta no parágrafo 3º do artigo 43 da lei 8.666 de 21 de junho de
1993”.
Portanto, o objetivo da obrigatoriedade na apresentação dessa documentação de cônjuge é facilitar a
investigação de órgãos de controle e das comissões de licitação em casos de suspeita do crime previsto no art
90 da Lei nº. 8.666, de 1993:
“Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo
do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação: Pena  detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
(destaque nosso)
12. Com isso, é possível afirmar que os dados extraídos dos sistemas públicos e meticulosamente detalhados
pelo Pregoeiro demandante constituemse em fortes indícios de que a empresa licitante Enfermed está atuando
na esfera administrativa de forma irregular, o que justifica sua regular inabilitação.
13. Corrobora o procedimento levado a efeito pelo percussor do Pregão Eletrônico CFMV nº 05/2017 julgado do
Tribunal de Contas da União a seguir transcrito:
Acórdão TCU nº 2136/2016 – Primeira Câmara
...
5.7. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, recomendar ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão  MPOG que oriente todos os órgãos/entidades da Administração Pública a
verificarem, quando da realização de 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;
14. Também manifestação da
administrativamente. Vejamos:

Corte

de

Contas

confere

regularidade

ao

procedimento

adotado

Acórdão TCU nº 478/2016  Plenário
...
10. Em consulta ao sistema CPF, minha assessoria constatou o parentesco entre os proprietários dessas
empresas individuais e a coincidência de endereços de pessoas jurídicas e físicas, o que caracteriza
plenamente o conluio.
11. Como destaquei no Voto condutor do Acórdão n. 776/2011 – Plenário:
“16. Cabe registrar, a propósito, que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a inidoneidade para
participar de licitação na Administração Pública Federal pode ser declarada quando constatada fraude à
licitação, assim configurada pela ocorrência ou existência de fortes indícios de conluio entre os participantes do
processo, independentemente de a empresa licitante ter colhido algum benefício, bastando que tenha
concorrido para a fraude ou dela participado, a exemplo dos Acórdãos Plenários ns. 57/2003, 100/2003 e
730/2004.
15. As informações contidas nos autos dão conta de que a saída do sócio da recorrente foi ato direcionado a
fraudar a aplicação de sanção administrativa imposta à empresa Enfemed, que foi declarada inidônea para
licitar com a Administração Pública.
16. Como restou demonstrado na Informação nº 75/2017, há alta probabilidade de que as empresas Enfermed
e Enfemed, seja pelas relações de parentesco, seja pela diversidade de registros entrecruzados, estejam
reunidas para burlar os princípios e normas que orientam contratações públicas.
17. No caso, considerando que a comprovação do abuso e da fraude ao procedimento licitatório perpetrado
pelo CFMV ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8666/93 bem como a necessária
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comunicação ao Ministério Público Federal (em razão do possível cometimento de crime), entende esta
advogada que a solução da presente controvérsia reivindica, por cautela, adoção de processo administrativo no
qual se garanta ampla defesa e contraditório à empresa recorrente, em especial para manifestação quanto às
constatações registradas pelo Pregoeiro e apresentação de outros documentos que afastem os concretos
indícios apurados.
29. Por todo o exposto, será realizado diligências e oportunizado a licitante ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE
LTDAME, ora Recorrente, a apresentação de explicações a respeito das evidências apontadas nesta decisão,
em resumo:
a) Utilização do mesmo endereço de email de cadastro para ambas as empresas;
b) Utilização do mesmo endereço dos sócios e dirigentes para ambas as empresas;
c) Utilização do mesmo endereço comercial para ambas as empresas; e
d) Existência de relação de parentesco direto entre os sócios/representantes legais de ambas as empresas.
30. Assim, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o recurso interposto pela recorrente, retomando o pregão à fase
de habilitação da proposta, para convocação da licitante ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDAME, ora
Recorrente, para apresentação de explicações a respeito das evidências apontadas nesta decisão.
31.
A
íntegra
das
fundamentações
pode
http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1.

ser

visualizada

no

Portal

do

CFMV

Respeitosamente,
Vitor Hugo da Silva Ramos
Pregoeiro do CFMV
Mat. nº 0345
Fechar
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