ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE JUCURUTU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14 – Centro – CEP:
59.330-000 - Telefone: (84) 3429-2299 - CNPJ:
08.095.283/0001-04
e-mail: cpljucurutu@outlook.com

REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2017 – PROC. ADMIN. MJ/RN N° 1707110066
OBJETO: Registro de preços para possível aquisição gradativa de medicamentos
constantes na Revista Guia da Farmácia ANO XXIV – Edição Nº 296 – JULHO DE 2017
Trata-se de RECURSO ADMINISTRATIVO protocolado pela empresa licitante:
MARCOS VINICIUS RAFAEL DA SILVA ME, contra a decisão do Pregoeiro que a
INABILITOU, por entender que esta atendeu à exigência editalícia do item: 7.1.4.b (Licença
para funcionamento da empresa, expedida pela vigilância sanitária do Estado do domicílio ou
sede do licitante) ao apresentar na sua documentação de habilitação o Alvará relativo ao
exercício 2015 e o protocolo de requerimento para o exercício 2017.
I – DA TEMPESTIVIDADE
ADMINISTRATIVO

E

DA ADMISSIBILIDADE

DO

RECURSO

A empresa licitante MARCOS VINICIUS RAFAEL DA SILVA ME protocolou suas
razões recursais no dia 31 de agosto de 2017, em complementação a sua manifestação oral do
interesse em recorrer da decisão proferida pelo Pregoeiro.
Assim, o presente RECURSO INTERPOSTO se apresenta TEMPESTIVO e
ADMISSÍVEL.
II - DAS RAZÕES RECURSAIS
A empresa MARCOS VINICIUS RAFAEL DA SILVA ME alegou, em suas razões
recursais, que atendeu à exigência editalícia do item: 7.1.4.b (Licença para funcionamento da
empresa, expedida pela vigilância sanitária do Estado do domicílio ou sede do licitante) ao
apresentar na sua documentação de habilitação o Alvará relativo ao exercício 2015 e o
protocolo de requerimento para o exercício 2017, sendo injusta a decisão do pregoeiro que
julgou pela sua INABILITAÇÃO.
Ainda, alega que nem a empresa nem o Município podem ser prejudicados porque a
SUVISA não fez a entrega do Alvará de Licença Sanitária do exercício 2017, e que a juntada
deste em fase de recurso vem a corroborar a sua plena habilitação no processo licitatório em
questão.
Por fim, clamou pela aplicação do Princípio do não formalismo exacerbado
solicitando a reforma da decisão e consequente HABILITAÇÃO da empresa recorrente.
III – DAS CONTRARRAZÕES
Não houve o protocolo de IMPUGNAÇÃO às razões recursais pelas demais empresas
licitantes.
IV - DOS FUNDAMENTOS
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Em estrito cumprimento ao Princípio Administrativo da Vinculação do Instrumento
Convocatório, o Pregoeiro verificou toda a documentação apresentada pela empresa licitante
MARCOS VINICIUS RAFAEL DA SILVA ME, e por constatar o não atendimento a todas
as exigências editalícias (Não cumprimento do item: 7.1.4.b - Licença para funcionamento da
empresa, expedida pela vigilância sanitária do Estado do domicílio ou sede do licitante - ao
apresentar na sua documentação de habilitação o Alvará relativo ao exercício 2015 e o
protocolo de requerimento para o exercício 2017), declarou-a INABILITADA no presente
certame.
Assim dispõe a Lei Geral das Licitações, em seu art. 27:
Seção II
Da Habilitação
Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos
interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
I - habilitação jurídica;
II - qualificação técnica;
III - qualificação econômico-financeira;
IV – regularidade fiscal e trabalhista;
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da
Constituição Federal.
Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
Conforme a transcrição acima realizada, a Lei nº 8.666/1993 cristalinamente se refere
à documentação e documentos não havendo, em todo o corpo da mesma, previsão de
aceitação de protocolo de solicitação de emissão de documento em substituição ao documento
solicitado.
Também, o Instrumento Convocatório solicita a apresentação de documentos e não
prevê a possibilidade de substituição do mesmo pelo protocolo de requerimento do
documento almejado. Vejamos:
7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO".
7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os
documentos, em uma (01) via, em original ou por qualquer processo
de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da
administração municipal, neste caso em até 72 (setenta e duas) horas
do horário designado para a sessão de recebimento dos envelopes, a
seguir relacionados os quais dizem respeito a:
(...)
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7.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
(...)
b) Licença para funcionamento da empresa, expedida pela vigilância
sanitária do Estado do domicílio ou sede do licitante;
Ainda, a empresa recorrente, em não concordando com as exigências editalícias,
deveria ter impugnado os termos do edital apontado as supostas falhas e indicando a alegadas
exigências corretas. Porém, nada fez; permaneceu inerte; operou-se a preclusão processual
pela superação do prazo para a sua impugnação.
Assim dispõe o edital:
17.4 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão.
17.4.1 - A petição será dirigida ao Pregoeiro, por e-mail ou através
de Protocolo na Sala das Licitações da Prefeitura Municipal e
recebida no horário de expediente: das 07:00 às 13:00 horas, que
decidirá no prazo de 01 (um) dia útil.
17.4.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada
nova data para a realização do certame.
17.4.3 - Não havendo provocação para esclarecimentos,
providências ou impugnação dos termos do edital, o mesmo será
aplicado na íntegra, operando a preclusão processual para todos os
possíveis licitantes.
Não é licito ao Pregoeiro, proferir decisão divorciada das previsões editalícias, em
estrito cumprimento ao Princípio Administrativo da Vinculação do Instrumento Convocatório,
disciplinado nos arts. 3º, 41 e 44 da Lei Geral das Licitações.
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
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Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os
quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por
esta Lei.
Assim, não há sustentação legal, normativa e editalícia para o provimento do
RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado pela empresa recorrente MARCOS VINICIUS
RAFAEL DA SILVA ME.
V – JURISPRUDÊNCIA
Os egrégios Tribunais Nacionais se posicionam pela inabilitação da empresa licitante
que não apresenta a documentação requisitada no Edital:
TJ-SP - Apelação APL 994061556110 SP (TJ-SP)
Data de publicação: 19/05/2010
Ementa: Administrativo
- Licitação - Ausência dos documentos exigidos no Editalde Licitação - Segurança
denegada - Observância do art. 37 , XXI , da CF Obrigação da administração de observar os
requisitos de igualdade de condições a todos os concorrentes e legalidade, impessoalidade
moralidade publicidade e eficiência - Segurança denegada - Recurso improvido.
TJ-RS - Agravo AGV 70068402759 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 22/03/2016
Ementa: AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL (AGRAVO INTERNO). JULGAMENTO POR
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 557 , CAPUT, DO CPC . DIREITO
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.
INABILITAÇÃO
POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL.
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Manifesta a possibilidade de julgamento monocrático no caso concreto, por se tratar de
recurso em confronto com a jurisprudência dominante perante esta Egrégia Corte. 2. Hipótese
em que a empresa impetrante não demonstrou o atendimento integral dos requisitos previstos
pelo editallicitatório, mormente com relação à Licença de Operação. 3. O edital tem força
vinculante a todos os licitantes, não sendo facultado à Administração usar de
discricionariedade para desconsiderar determinada exigência do instrumento convocatório. 4.
Descumprimento das cláusulas que implica a inabilitação da empresa licitante, nos termos
dispostos pelo artigo 37 , XXI , da Constituição Federal e da Lei nº 8.666 /93. NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO EM APELAÇÃO (AGRAVO INTERNO). UNÂNIME.
(Agravo Nº 70068402759, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Ricardo Torres Hermann, Julgado em 16/03/2016).
TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70059407577 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 09/07/2014
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. LICITAÇÕES.
DESCLASSIFICAÇÃO DE CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO
4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE JUCURUTU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14 – Centro – CEP:
59.330-000 - Telefone: (84) 3429-2299 - CNPJ:
08.095.283/0001-04
e-mail: cpljucurutu@outlook.com

DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. REGULARIDADE DO AGIR DA
ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Hipótese em que a empresa agravante,
concorrente em Edital de Tomada de Preços lançado pelo Município de São Leopoldo, deixou
de apresentar a documentação exigida evidenciando os motivos pelos quais restou
desclassificada. Inobservância dos requisitos previstos pelo Editaldo certame que legitimaram
o agir da administração. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70059407577, Segunda Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 02/07/2014).
TJ-RS - Mandado de Segurança MS 70049112444 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 15/10/2012
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO.
INABILITAÇÃO
DA
IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O edital do certame não deixa dúvidas quanto à
documentação exigida para qualificação técnica, razão por que, não apresentada
oportunamente, inabilitado o concorrente. SEGURANÇA DENEGADA. (Mandado de
Segurança Nº 70049112444, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Arno Werlang, Julgado em 05/10/2012)
TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa 9985595 PR 998559-5 (Acórdão)
(TJ-PR)
Data de publicação: 09/04/2013
Ementa: EMENTA1)
DIREITO
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL NA FASE DE
HABILITAÇÃO.LEGALIDADE NA INABILITAÇÃO. APLICAÇÃO DA ISONOMIA E
DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. a) Os artigos 3º e 41 da Lei
nº 8.666 /93 ( Lei de Licitações ) preceituam que: "A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa
para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo
e dos que lhe são correlatos"; e, "A administração não pode descumprir as normas e condições
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada".b) O Edital da Concorrência Pública nº
003/2012 exigia na fase de habilitação, além de outros documentos, os seguintes: "6.4.11.
Certidão Negativa das Varas de Execuções Penais - VEP; (...) 6.4.16.Declaração de
Regularidade de Situação do Contribuinte Individual - DRS-CI, expedida pelo INSS".c) O
próprio Agravante confessa que não apresentou, em momento oportuno, a Declaração de
Regularidade de Situação do Contribuinte Individual e nem a Certidão Negativa da Vara de
Execuções Penais, descumprindo, assim, o Edital da Concorrência Pública nº 003/2012.d)
Assim, como o Agravante não comprovou que apresentou, no momento próprio,
os documentos exigidos no Edital da licitação, não houve, em sede de cognição sumária,
ilegalidade na sua inabilitação do certame, tendo a Administração Pública observado os
princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.2) AGRAVO DE
INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
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TJ-PE - Agravo Regimental AGR 178803 PE 01788036 (TJ-PE)
Data de publicação: 14/07/2009
Ementa: PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
FUNDAMENTAÇÃO
INCONSISTENTE
E
CONTRADITÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL.
DESCLASSIFICAÇÃO NOCERTAME. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI JURIS E
PERICULUM IN MORA. NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Dispõe o recorrente desta via recursal, na expectativa de
modificar o decisum censurado, contraposto ao seu pleito. Para tanto, expõe nas suas razões
fundamentos inconsistentes e contraditórios divergindo do apontado pelo agravado nas suas
laudas retromencionadas no Relatório, contudo, na ótica do agravante concordantes ao lhe
expectado. 2. À adequada utilização do efeito suspensivo em sede de Agravo de
Instrumento exige que estejam cumulativamente presentes nos autos os requisitos
autorizadores do ato concessivo, como determina o artigo 558 do CPC , quais sejam: lesão
grave e de difícil reparação e relevância da fundamentação. Decisão atacada que não merece
reparo. 3. Agravo conhecido e improvido.
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AgRg noAREsp 546633 RS 2014/0171067-5 (STJ)
Data de publicação: 08/09/2014
Ementa: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. NÃO HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO EM EDITAL. CONCLUSÃO OBTIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem
entendeu que a empresa licitante não cumpriu disposição contida no edital referente à
apresentação de declaração em atendimento ao disposto no art. 27, V, da Lei n. 8.666/93, pelo
que a considerou inabilitada. Assim, para rever tal conclusão, necessário o reexame do suporte
fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula
7/STJ. 2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO Nº 8203/2011 – TCU – 2ª Câmara – Processo nº TC 006.046/2011-8 Representação
GRUPO I – CLASSE VII – Segunda Câmara
TC 006.046/2011-8 (eletrônico)
Natureza(s): Representação
Órgão/Entidade: Companhia de Eletricidade do Acre – Eletroacre/MME
Responsáveis: Flávio Decat de Moura (060.681.116-87); Pedro Carlos Hosken Vieira
(141.356.476-34)
Interessado: Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda (02.283.886/0001-53)
Advogado(s) constituído(s) nos autos: Daniel Marcelino (OAB/SP 149.354), José Henrique
Cabello (OAB/SP 199.411) e outros (peça 4)
SUMÁRIO:
REPRESENTAÇÃO.
INDÍCIOS
DE
IRREGULARIDADES
EM
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA LOCAÇÃO DE UNIDADES GERADORAS DE
ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA ELETROACRE.
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CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CIÊNCIA
AOS INTERESSADOS. ARQUIVAMENTO.
RELATÓRIO
Adoto como Relatório, nos termos do art. 1º, §3º, inciso I, da Lei 8.443/92, a instrução
conclusiva lavrada no âmbito da Secex-AC, cuja proposta de encaminhamento foi endossada
pela direção da unidade técnica (peças 48 e 49).
INTRODUÇÃO
1.
Cuidam ou autos de representação formulada pela empresa Aggreko Energia
Locação de Geradores Ltda., acerca de irregularidades ocorridas no processo licitatório
276/DGS/2010, promovido pela Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), em que
teria sido desclassificada de forma irregular, conquanto tenha ofertado a menor proposta, no
valor de R$ 49.498.000,00.
HISTÓRICO
2.
O processo licitatório 276/DGS/2010, na modalidade cotação eletrônica,
ocorrido no dia 28/12/2010, tinha por objeto:
Contratação de empresa especializada para locação de unidades geradoras de energia
elétrica, na POTÊNCIA TOTAL de 40 MW, a serem instaladas na Subestação Rio Branco I,
na Cidade de Rio Branco - AC, em corrente alternada trifásica, frequência de 60 Hz, tensão
de fornecimento em 69 kV, seus sistemas auxiliares e associados, serviços de manutenção e
demais atividades necessárias para o perfeito funcionamento da USINA inclusive para o
despacho da energia gerada.
3.
A representante informa que, mesmo ofertando o menor lance, foi desclassificada
por não ter apresentado certidão de regularidade fiscal com a União (certidão negativa de
débitos conjunta SRFB/PGFN), bem assim por não ter apresentado certidão negativa de
débito (CND) com o Estado de São Paulo.
4.
Aduz que, apesar de ter apresentado aos órgãos competentes todos os
documentos necessários à obtenção da certidão de regularidade com o fisco federal, a
certidão não pode ser emitida até o dia 28/12/2010, data do certame, motivo pelo qual
impetrou mandado de segurança preventivo junto à 2ª Vara Federal de Rio Branco/AC
(processo 15795-53.2010.4.01.3000), objetivando impedir que fosse desclassificada da
licitação por ausência do documento. Assim, foi-lhe deferida liminar para determinar à
comissão de licitação que lhe concedesse o prazo de dez dias, a partir de 28/12/2010, para
que apresentasse a CND federal.
5.
Argumenta que no dia 28/12/2010 informou à comissão da decisão proferida no
MS, bem assim que estava impedida de apresentar a CND federal, mas entregava todos os
documentos comprobatórios de sua situação de regularidade perante o fisco federal. Nada
obstante, foi desclassificada.
6.
Quanto à CND do Estado de São Paulo, a representante certifica que sua
desclassificação ocorreu em virtude de que a CND por ela apresentada não se referia a
débitos “não inscritos na dívida ativa”. Registra, contudo, que o governo paulista somente
certifica a regularidade fiscal de seus contribuintes, para fins de licitação, mediante certidão
emitida “com base exclusivamente nas informações contidas no seu sistema da dívida ativa,
na forma da Portaria CAT 20/98”, razão pela qual sua desclassificação foi equivocada e
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ilegal.
7.
Demais disso, a empresa Genrent do Brasil Ltda., segunda colocada e declarada
vencedora do certame, também apresentou CND do Estado de São Paulo, emitida com
fundamento na Portaria CAT 20/1998, com a mesma limitação da certidão juntada pela
representante, fato desconsiderado pela comissão de licitação. Adotaram-se, assim,
procedimentos distintos para a mesma situação fática, em afronta ao princípio da
impessoalidade.
8.
Ressalta que apesar de ter manifestado interesse de recorrer e no dia 30/12/2010
ter protocolado seu recurso face à inabilitação, nesse mesmo dia a Eletroacre, com anuência
dos membros de sua diretoria executiva e da comissão de licitação, assinou o contrato com a
empresa Gentent do Brasil, desconsiderando até mesmo o prazo final dado pelo juiz da 2ª
Vara Federal de Rio Branco para que a representante apresentasse a CND da SRFB/PGFN.
9.
Assim, impetrou novo mandado de segurança (201-62.2011.4.01.3000) junto à 2ª
Vara da Justiça Federal de Rio Branco/AC, objetivando sustar os efeitos do contrato firmado
entre a Eletroacre e a Genrent. Ficando o processo com pedido de liminar parado por mais
de vinte e três dias sem exame, ingressou com agravo de instrumento junto à 6ª Turma do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), julgado favoravelmente no dia 14/2/2001
(peça 45, p. 21/22).
10.
No entanto, até o presente momento a Eletroacre não adotou nenhuma medida
visando ao menos suspender a execução do contrato firmado com a empresa Genrent, motivo
pelo qual, considerando que os fatos descritos comprovam prática de ato de gestão ilegal e
ilegítimo, bem como infração aos arts. 5º e 37, inciso XXI, da Constituição Federal, arts. 116,
incisos II e VII, 117, inciso IV, 121, 122 e 132, inciso IV, da Lei 8.112/90, arts. 10, inciso VIII,
e 11, inciso II, da lei 8.429/92, arts. 82, 90 e 98 da Lei 8.666/90, à lei 12.111/2009 e ao
Decreto 5.450/2.005, requer:
(...) a instauração de Procedimento pelo TCU, nos exatos termos do artigo 1º e artigo 16,
inciso III, alínea “b”, da Lei n.º 8.443/92, objetivando apurar e aplicar as penalidades
cabíveis.
REQUER-SE, ainda, digne-se INTIMAR a ELETROACRE para que no prazo de 24 horas
comprove o cumprimento da liminar concedida pelo TRF da 1ª Região, nos autos do Proc. n.º
0005592-74.2011.4.01.0000/AC e, no caso do não atendimento, DETERMINAR,
cautelarmente o afastamento dos responsáveis do exercício de suas funções, objetivando
impedir que possam retardar ou dificultar o cumprimento da liminar, que dentre outros,
proibiu fosse realizado pagamento em favor da empresa Genrent do Brasil Ltda.
Por último, REQUER-SE a remessa de cópia da presente ao Ministério Público da União
para, sendo o caso, ajuizar as ações civis e penais cabíveis (§3º, do artigo 16, da Lei n.º
8.443/92). (Os grifos constam do original).
11.
Após análise da Unidade Técnica (peça 5), os autos foram remetidos ao MinistroRelator, com proposta de determinar a oitiva prévia do Sr. Pedro Carlos Hosken Vieira,
Diretor Presidente da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), a fim de que se
manifestasse, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das irregularidades apontadas nos autos,
visando à adoção de medida cautelar com o objetivo de sustar os efeitos do contrato firmado
entre a Companhia de Eletricidade do Acre e a empresa Genrent do Brasil Ltda.
12.
Contudo, o Ministro-Relator (peça 10) considerou ausentes os pressupostos para
a suspensão cautelar da execução contratual, mormente por não haver indícios de que o
prosseguimento da avença implicasse prejuízo aos cofres da Eletroacre.
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13.
No despacho, o Exmo. Ministro destaca que o contrato foi assinado pelo mesmo
preço ofertado pela representante, o menor dentre os cotados pelas 8 (oito) empresas que
acorreram ao certame (fl. 3 da peça 1 – representação; extrato da licitação, peça 2).
Outrossim, o valor pactuado, de R$ 49.498.000,00, foi quase 9% inferior ao preço de
referência do edital, R$ 54.197.180,75 (fl. 2 da peça 1 e peça 2).
14.
Acrescenta que as razões de agravo de instrumento interposto pela Eletroacre,
em face da decisão liminar concedida no primeiro mandado de segurança impetrado pela
representante (anexo 9 da peça 3), apontam para periculum in mora reverso, em desfavor
não da Eletroacre, mas da própria população, ante o caráter urgente e essencial dos serviços
contratados. Os argumentos apresentados pela Eletroacre e citados no despacho do MinistroRelator são os seguintes:
- a contratação em tela deu-se em caráter emergencial, por força de decisão
judicial liminar expedida nos autos da Ação Civil Pública n° 001.10.016554-1, pelo Estado
do Acre, em face da Eletroacre. O móvel da ação, ajuizada na 2ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Rio Branco, foram as interrupções no fornecimento de energia elétrica
decorrentes da interligação da rede local/estadual com o Sistema Integrado Nacional – SIN,
por meio do qual o suprimento local/estadual de energia elétrica seria mediante linha de
transmissão proveniente de Rondônia;
- “... a decisão liminar proferida na ação civil pública n° 001.10.016554-1 é
clara ao determinar que as usinas estabelecidas em Rio Branco sejam dotadas de condições
para geração suplementar de energia elétrica em todas as ocasiões que houver interrupção
provocada por incidentes no ‘linhão’, sob pena de multa pecuniária que pode checar a 1,5
milhão de reais...” (anexo 9 da peça 3);
- a par disso, o Ministério das Minas e Energia, admitindo que o suprimento de
energia elétrica poderia ser comprometido, expediu a Portaria 957, de 6/12/2010, em que
autorizou o aluguel de unidades geradoras de energia elétrica, pela Eletroacre, por meio de
“Chamada Pública”, fixando o prazo de até 90 (noventa) dias, contados da publicação da
portaria, para o “início da disponibilidade” da energia, bem como a duração máxima do
respectivo contrato, de até 18 (dezoito) meses;
15.
Registra, ainda, que não compete a este Tribunal de Contas enfrentar a questão
do suposto descumprimento de decisões judiciais pela Eletroacre, porquanto se trata de
matéria sujeita à apuração no âmbito do próprio Poder Judiciário, nos termos do art. 330 do
Código Penal (crime de desobediência).
16.
Todavia, ante os indícios de burla ao princípio da isonomia, materializados nas
peças 1, 2 e 3, o Ministro determinou a realização de diligência à Eletroacre, para que
apresentasse as seguintes informações/documentos, no prazo de 15 dias, a contar da ciência:
a) cópia integral, de capa a capa, do Processo 276/DGS/2010, relativo ao
procedimento licitatório “Chamada Pública” que culminou com a contratação da empresa
Genrent do Brasil Ltda., bem como do respectivo processo de contratação, caso não integre
os primeiros autos;
b) informações e esclarecimentos adicionais sobre o andamento ou o desfecho
dos mandados de segurança impetrados pela Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda.,
pertinentes ao aludido procedimento licitatório, incluindo a cópia integral das peças
processuais disponíveis;
c) informações sobre a vinculação funcional e os endereços profissional e
residencial da Sra. Elisandra Sales da Silva, “Coordenadora da Disputa”;
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d) esclarecimentos adicionais que julgar necessários sobre os indícios de
irregularidades noticiados nesta Representação.
17.
A diligência foi promovida por meio do Ofício nº 262/2011-TCU/SECEX-AC, de
11/4/2011 (peça 11), recebido pela Eletroacre em 15/4/2011, conforme aviso de recebimento
(peça 12).
18.
Em resposta, a Eletroacre encaminhou a esta Secretaria o expediente da peça
13, p. 1/5. Anexa à comunicação, a companhia enviou os seguintes conteúdos:
Processo DSU nº 276/DSG/2010 p. 14, peça 13, a p. 44, peça 29
MS 15795-53.2010.4.01.3000
p. 1, peça 30, a p. 18, peça 37
MS 201-62.2011.4.01.3000
p. 19, peça 37, a p. 25, peça 47
EXAME TÉCNICO
Admissibilidade
18.
A representação merece ser conhecida, eis que presentes os requisitos de
admissibilidade. A legitimidade da representante está materializada no art. 113, § 1º, da Lei
8.666/93, c/c o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.
19.
Ademais, a questão versa sobre matéria de competência do TCU, refere-se a
responsável sujeito à sua jurisdição, está redigida em linguagem clara e objetiva e
acompanhada de indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade questionada.
Mérito
20.
Como requisito de habilitação, o edital de licitação exigia a apresentação, entre
outros documentos, de prova de regularidade junto às fazendas federal e estadual (peça 23,
p. 9).
21.
De acordo com a ata da sessão pública, (peça 19, p. 41), a empresa Aggreko
Energia e Locação de Geradores Ltda. foi desclassificada pelas seguintes razões:
Não apresentou Prova de Regularidade junto à Fazenda Federal, apresentou apenas Recibo
de Requerimento de Certidão. Também não apresentou prova de Regularidade junto à
Fazenda Estadual, apresentou certidão da Dívida Ativa, quando deveria apresentar Certidão
da Secretaria do Estado de Negócios da Fazenda.
22.
Compulsando a documentação encaminhada pela Aggreko, verifica-se que a
empresa apresentou, para fins de comprovação de regularidade fiscal junto à fazenda
federal, apenas recibo de requerimento da certidão conjunta negativa de débitos federais,
protocolado às 8:45 do dia 28/12/2010 (peça 18, p. 24/25), conquanto o item 9.3 do edital
estipulasse que não seriam aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos requeridos naquele instrumento e anexos (peça 23, p. 12).
23.
Embora a eventual ocorrência de descumprimento de decisão judicial deva ser
tratada pelo próprio Judiciário, cabe ressaltar que os trabalhos da CPL iniciaram-se às
11h04min do dia 28/12/2010 e, somente às 17h30min daquele mesmo dia, após ser
desclassificada no certame, a empresa Aggreko Energia e Locação de Geradores Ltda.
protocolou na Justiça Federal a peça inaugural do mandado de segurança preventivo nº
15795-53.2010.4.01.3000 (peça 41, p. 2).
24.
Os trabalhos da CPL encerraram-se às 19:55 do dia 28/12/2010, com a
adjudicação do objeto da licitação à empresa Genrent do Brasil Ltda., conforme a ata da
sessão pública (peça 19, p. 38/42) e o resumo da licitação (peça 19, p. 43/45).
25.
Quando o MS foi apreciado, no dia 29/12/2011, o pedido formulado pela
Aggreko, visando à concessão de prazo adicional para apresentação da certidão negativa de
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débitos junto à fazenda federal, já havia perdido o objeto, pois a empresa já havia sido
desclassificada e o objeto da licitação, adjudicado à Genrent do Brasil Ltda. (peça 32, p. 49).
26.
Portanto, saliente-se, apenas no dia seguinte à licitação a Eletroacre foi
notificada da decisão judicial favorável à licitante (peça 32, p. 49), de modo que não se
poderia esperar da comissão de licitação outra conduta que não a desclassificação da
empresa pela não comprovação de regularidade junto à Fazenda Federal, com fundamento
no item 7.1, “b”, do instrumento convocatório.
27.
Ainda no dia 29/12/2010 foi homologado o certame pela Diretoria Executiva
(peça 21, p. 40/43) e pelo Conselho de Administração (peça 21, p. 38), e celebrado o
Contrato nº 071/2010 (peça 21, p. 3/37), com a empresa Genrent do Brasil Ltda.
28.
Ora, o regulamento da chamada pública foi divulgado em 21/12/2010, mas
somente no dia 28/12/2011, data da cotação eletrônica, a Aggreko requereu a expedição da
certidão de regularidade fiscal perante a fazenda federal, o que evidencia a falta de
diligência da empresa em providenciar a documentação de habilitação em tempo hábil. O
fato de a empresa não estar de posse da certidão no dia do certame não pode, portanto, ser
atribuído à mora do trâmite burocrático administrativo.
29.
Acerca do segundo motivo para desclassificação da Agrekko, o Sr. Celso Santos
Matheus esclarece (peça 13, p. 3/5) que, ao verificar que a certidão negativa de débitos
estaduais apresentada pela empresa referia-se exclusivamente aos débitos inscritos na dívida
ativa, a comissão de licitação, utilizando-se da prerrogativa prevista no item 7.2 do
instrumento convocatório (peça 23, p. 11), realizou consulta ao Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores (Sicaf), constatando que o cadastro da empresa estava vencido
(peça 18, p. 1).
30.
Assim, a comissão de licitação desclassificou a empresa, procedendo à
negociação com a segunda colocada, a Genrent do Brasil Ltda., que aceitou as mesmas
condições oferecidas pela Aggreko.
31.
A Genrent do Brasil Ltda. apresentou certidão conjunta negativa de débitos
federais (peça 19, p. 24), conforme exigido pelo edital, e certidão negativa de débitos
estaduais da dívida ativa (peça 19, p. 28), ou seja, com a mesma limitação da certidão
apresentada pela primeira colocada. Ocorre que em consulta ao Sicaf, a Comissão de
Licitação constatou que a empresa estava em situação regular perante o Sicaf, com todas as
certidões válidas, inclusive a referente à receita estadual (peça 19, p. 33).
32.
Por conseguinte, não há que se falar em burla ao princípio da isonomia, visto
que as situações fáticas são distintas [grifei]. Com efeito, a regularidade fiscal da Genrent
do Brasil Ltda. em relação à fazenda estadual restou devidamente comprovada por meio de
consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores, com amparo no item 7.2 do
edital de licitação.
33.
Registre-se, por fim, que a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, nos
autos do mandado de segurança nº 201-62.2011.4.01.3000, foi suspensa em 3/3/2011 pelo
Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian (peça 45, p. 37).
34.
Elididas as irregularidades apontadas nos autos, propõe-se conhecer da presente
representação para, no mérito, considerá-la improcedente, determinando o arquivamento dos
autos.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
35.
Face ao acima exposto, remetem-se os autos à consideração superior, propondo o
seguinte encaminhamento:
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35.1
conhecer da presente representação com fulcro no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/93,
c/c o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la
improcedente;
35.2
comunicar à Companhia de Eletricidade do Acre e à Representante a
decisão que vier a ser adotada nestes autos;
35.3
arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art.
235 do Regimento Interno/TCU.
É o Relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade fixados no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/93, e no art.
237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, ratifico a conclusão contida no
despacho à peça 10, no sentido de conhecer da representação.
2.
No mérito, acolho a proposta da unidade técnica.
3.
O cerne da representação refere-se à possível ofensa ao princípio da igualdade
entre licitantes, em face do alegado caráter irregular da desclassificação da empresa
representante.
4.
No entanto, a apuração do feito demonstrou que tal irregularidade não ocorreu.
5.
Outrossim, conforme observei no despacho preliminar à peça 10, a adjudicação
deu-se pelo mesmo valor da menor proposta. É dizer: não houve prejuízo à Eletroacre,
entidade contratante.
6.
Para reforçar essas conclusões, reproduzo, a seguir, trecho do aludido despacho
com informações que considero relevantes ao presente exame de mérito:
10.
As peças digitalizadas contêm informações relevantes à análise do processo (...).
Esses registros estão nas razões do agravo de instrumento interposto pela Eletroacre, em face
da decisão liminar concedida no primeiro mandado de segurança impetrado pela
representante (anexo 9 da peça 3). São eles:
- a contratação em tela deu-se em caráter emergencial, por força de decisão
judicial liminar expedida nos autos da Ação Civil Pública n° 001.10.016554-1, pelo Estado
do Acre, em face da Eletroacre. O móvel da ação, ajuizada na 2ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Rio Branco, foram as interrupções no fornecimento de energia elétrica
decorrentes da interligação da rede local/estadual com o Sistema Integrado Nacional – SIN,
por meio do qual o suprimento local/estadual de energia elétrica seria mediante linha de
transmissão proveniente de Rondônia;
- “... a decisão liminar proferida na ação civil pública n° 001.10.016554-1 é
clara ao determinar que as usinas estabelecidas em Rio Branco sejam dotadas de condições
para geração suplementar de energia elétrica em todas as ocasiões que houver interrupção
provocada por incidentes no ‘linhão’, sob pena de multa pecuniária que pode checar a 1,5
milhão de reais...” (anexo 9 da peça 3);
- a par disso, o Ministério das Minas e Energia, admitindo que o suprimento de
energia elétrica poderia ser comprometido, expediu a Portaria 957, de 6/12/2010, em que
autorizou o aluguel de unidades geradoras de energia elétrica, pela Eletroacre, por meio de
“Chamada Pública”, fixando o prazo de até 90 (noventa) dias, contados da publicação da
portaria, para o “início da disponibilidade” da energia, bem como a duração máxima do
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respectivo contrato, de até 18 (dezoito) meses;
- o contrato firmado com a empresa Genrent do Brasil Ltda. teve o mesmo valor
proposto pela empresa Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda.; essa informação é
confirmada pelo relatório eletrônico da licitação, digitalizado na peça 2.
(...)
12.
Em reforço, tem-se a que o contrato foi assinado pelo mesmo preço ofertado pela
representante, o menor dentre os cotados pelas 8 (oito) empresas que acorreram ao certame
(fl. 3 da peça 1 – representação; extrato da licitação, peça 2).
13.
Outrossim, o valor pactuado, de R$ 49.498.000,00, foi quase 9% inferior ao
preço de referência contido no edital, R$ 54.197.180,75 (fl. 2 da peça 1 e peça 2).
14.
Quanto à competitividade do certame, registro que somente a representante foi
desclassificada, havendo, portanto, sete concorrentes efetivas (peça 2).
15.
Conquanto o procedimento tenha sido denominado, no âmbito da Eletroacre,
como “chamada pública”, a condução do certame deu-se nos moldes de pregão eletrônico,
conforme se verifica a partir do relatório emitido pelo Sistema de Licitações do Banco do
Brasil, utilizado pela Eletroacre (peça 2).
(...)
7.
A par dessas informações, pondero que os processos de controle externo, no âmbito
deste Tribunal, em especial as representações, são direcionados à preservação do interesse
público, e não à tutela de direitos subjetivos de terceiros, in casu, da representante. Nesse
sentido converge nossa jurisprudência, a exemplo dos Acórdãos 1615/2011, 1280/2007 e
1426/2003, do Plenário; Acórdãos 3510/2011 e 4779/2011, da Primeira Câmara; e dos
Acórdãos 5158/2011 e 3153/2006, da Segunda Câmara; entre muitos outros.
8.
De mais a mais, a detida análise efetuada pela unidade técnica, após a diligência
ordenada por este Relator, demonstrou que, a rigor, não houve a alegada ofensa ao princípio
da isonomia.
9.
Dessa forma, que não se confirmam os indícios de irregularidade apontados na inicial,
assistindo razão à unidade técnica, quanto à conclusão pela improcedência do feito.
Do exposto, VOTO por que seja adotado o Acórdão que ora submeto a este Colegiado.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 20 de setembro de
2011.
RAIMUNDO CARREIRO
Relator
ACÓRDÃO Nº 8203/2011 – TCU – 2ª Câmara
1. Processo nº TC 006.046/2011-8.
2. Grupo I – Classe VII – Assunto: Representação
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda (02.283.886/0001-53).
3.2. Responsáveis: Flávio Decat de Moura (060.681.116-87); Pedro Carlos Hosken Vieira
(141.356.476-34).
4. Órgão/Entidade: Companhia de Eletricidade do Acre – Eletroacre/MME.
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
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7. Unidade: Secretaria de Controle Externo - AC (SECEX-AC).
8. Advogado(s) constituído(s) nos autos: Daniel Marcelino (OAB/SP 149.354), José Henrique
Cabello (OAB/SP 199.411) e outros (peça 4)
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos este autos de representação formulada pela empresa Aggreko
Energia Locação de Geradores Ltda., acerca de irregularidades ocorridas no processo
licitatório 276/DGS/2010, promovido pela Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre),
destinada à locação de unidades geradoras de energia elétrica.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1 conhecer da presente representação, nos termos do art. 113, § 1º, da Lei 8.666/93, e do
art. 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la
improcedente;
9.2 dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, à direção
da Companhia de Eletricidade do Acre – Eletroacre –, bem como à representante, empresa
Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda., na figura dos seus procuradores, conforme
requerido na peça 3;
9.3 autorizar o arquivamento do processo após as comunicações cabíveis.
10. Ata n° 34/2011 – 2ª Câmara.
11. Data da Sessão: 20/9/2011 – Extraordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8203-34/11-2.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Augusto Nardes (Presidente), Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro
(Relator) e José Jorge.
13.2. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho.
(Assinado Eletronicamente)
AUGUSTO NARDES
Presidente

(Assinado Eletronicamente)
RAIMUNDO CARREIRO
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Subprocuradora-Geral
VI – DA DECISÃO
Frente ao todo o exposto, RATIFICAMOS a decisão proferida nos autos deste
processo, para declarar INABILITADA a empresa recorrida MARCOS VINICIUS
RAFAEL DA SILVA ME no certame do Pregão Presencial nº 071/2017 destinado ao
Registro de preços para possível aquisição gradativa de medicamentos constantes na Revista
Guia da Farmácia ANO XXIV – Edição Nº 296 – JULHO DE 2017, por não cumprir à
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exigência editalícia do item 7.1.4.b (Licença para funcionamento da empresa, expedida pela
vigilância sanitária do Estado do domicílio ou sede do licitante).
Encaminhem-se os presentes autos para apreciação do Exmº Sr Prefeito Municipal.
Jucurutu/ RN, 25 de setembro de 2017.
........................................................................
Jucimar Pereira Dantas
Presidente
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