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Licitações

ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA –
BA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 242/2021

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., com
sede à Calçada Canopo, 11 – 2º andar – sala 03 – centro de apoio II – Alphaville – Santana de
Parnaíba – SP – CEP: 06541-078, por intermédio de seu procurador que esta subscreve, vem,
respeitosamente à Presença de Vossa Senhoria, nos termos do inciso XVIII, do artigo 4º, da Lei
10.520/02, interpor:

RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face da habilitação irregular da empresa CARLETTO
GESTÃO DE FROTAS LTDA., pelas razões de fato e de direito adiante articuladas:
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1 – DOS FATOS

Procedeu-se no dia 03/05/2021 às 08:45 horas a abertura da Sessão Pública
do pregão eletrônico nº 020/2021 realizado pela Prefeitura Municipal de Valença-BA,
objetivando futura contratação de Empresa especializada para fornecimento de serviços do
seguinte objeto: Constitui-se objeto desta licitação a contratação da prestação de serviços que utilize
tecnologia ou cartão magnético com administração e controle (autogestão) da frota, com operação de
sistema informatizado via internet, por meio de redes de estabelecimentos credenciados para serviços de
manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças, acessórios, serviços de mecânica
geral, funilaria, pintura, eletricidade, ar condicionado, trocas de óleo e filtros, alinhamento de direção,
balanceamento, reparos dos pneus, revisão geral, serviço de guincho e demais serviços necessários para
a frota dos veículos e máquinas do Município de Valença-BA, através do sistema de registro de preços,
conforme especificações constantes neste Edital e Anexos.

O

certame

contou

com

a

participação

das

Empresas

PRIME

CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., CARLETTO GESTÃO DE
FROTAS LTDA., e MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.,
sendo o certame arrematado pela Empresa Carletto, por ter apresentado a melhor oferta de
desconto no valor de -28,15 (vinte e oito vírgula quinze por cento).

Ato contínuo, procedeu-se em sua habilitação, momento em que foram
analisados os documentos apresentados e foram constatadas diversas irregularidades,
motivando, então, a manifestação pela interposição do presente recurso.

Dentre as irregularidades citadas, e conforme será adiante demonstrado,
notou-se estar em desconformidade com as normas editalícias os atestados de capacidade
técnica apresentados, o balaço patrimonial, bem como a apresentação de proposta inexequível.

Vale destacar, desde logo, que por se tratar de um uma licitação cujo objeto
envolve a intermediação financeira e a prestação de serviços através de rede credenciada com
diversas peculiaridades, a comprovação de aptidões técnicas e econômico-financeira são
indispensáveis, principalmente para demonstrar a segurança que deve haver na contratação,
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não sendo, de forma alguma admitida a submissão do Ente Público à ricos desnecessários que
não contribuem em nada para a preservação do interesse público.

Desse modo, manter a habilitação da ora recorrida no presente certame seria
uma clara afronta aos princípios administrativos que regem os processos licitatórios, quais
sejam o da Legalidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, da isonomia, do critério
objetivo e dos demais, razão pela qual o presente recurso é manejado, pugnando, desde já,
pelo seu integral provimento.

2 – DAS RAZÕES

2.1 –DA INCOMPATIBILIDADE DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA E O
NÃO ATENDIMENTO AO EDITAL

Em primeiro lugar, vejamos que foi exigido pelo edital que as participantes
do certame apresentassem atestado de capacidade técnica no fito de comprovar sua
qualificação operacional, nos seguintes termos:

7.7. Documentos relativos à Qualificação Técnica:
7.7.1. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, através da apresentação de 01(um) ou mais atestados, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado.
7.7.1.1. O Pregoeiro, visando a certificação da fidedignidade do Atestado de
Capacidade Técnica apresentado, poderá realizar diligências, solicitando Cópias de
Contratos e Notas Fiscais, referente ao fornecimento declarado no Atestado.

A CARLETTO no ímpeto de tentar comprovar a expertise técnica
apresentou os atestados emitidos pelos Municípios de Rio Branco do Sul/PR,
Seringueiras/RO e Cabixi/RO, demonstrando o claro equívoco em relação ao conhecimento
do objeto e suas peculiaridades.
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Conforme disposto na cláusula acima, as concorrentes deveriam exibir como
requisito habilitatório atestado(s) apto(s) a comprovar que realizou a prestação de serviços
com as mesmas características do objeto licitado, o que não foi contemplado por parte da
recorrida, conforme será comprovado.

Como se vê na leitura do instrumento convocatório, ao definir o objeto o Ente
Licitante foi claro ao determinar que o modelo de sistema utilizado deveria ser o de
AUTOGESTÃO, e ainda, através de CARTÃO MAGNÉTICO, fazendo parte ainda, tais
informações do termo de referência e da minuta contratual, que servem para clarificar as
empresas licitantes todas as características a que se refere o objeto licitado, bem como suas
peculiaridades, maneira que deverá ser pautada a execução, instrumentos utilizados e etc.,
devendo as interessadas comprovar a efetiva expertise na atuação no tipo de serviço almejado
pelo Ente Público Licitante.

Desta feita, é fato que, os atestados apresentados devem comprovar, além de
tudo, que prestam os serviços através de AUTOGESTÃO e do FORNECIMENTO DE
CARTÃO, seja ele com chip ou magnético a serem utilizados pelos veículos e máquinas
pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Valença.

Ocorre que, os atestados trazidos pela CARLETTO, não contemplam essas
informações, tão somente pelo fato, de que, não há por sua parte a atuação em gerenciamento
de frotas através de autogestão e muito menos com o fornecimento de cartões.

O sistema de AUTOGESTÃO trata-se de um sistema em que, a contratante é
quem será a responsável pelas execuções do serviço, decidindo dentre os orçamentos
disponíveis em qual estabelecimento irá realizar os serviços, podendo com eles inclusive
negociar valores, irá solicitar a abertura das ordens de serviço, dentre outras
responsabilidades, e possui o pleno poder de decisão e de fiscalização.

Já no sistema de gestão compartilhada, que é o fornecido pela empresa
Carletto conforme contido nos atestados apresentados, é a empresa contratada quem irá deter
as funções supracitadas, inclusive o de negociação com os estabelecimentos, trazendo severos
riscos ao ente contratante.
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O modelo de gestão compartilhada, além de tudo, trata-se de um
modelo/sistema que pode vir a trazer sérios problemas para o órgão contratante, visto que,
pela forma que se dá sua atuação, poderá ensejar em prejuízos ao ente público, como ocorreu,
por exemplo em situação vivenciada pelo Estado do Paraná, e que vem sendo investigada até
hoje,

como

se

extrai

da

notícia

a

seguir:

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/05/28/policia-faz-operacao-contrasuspeitos-de-causar-prejuizo-de-mais-de-r-125-milhoes-ao-estado-do-parana.ghtml

Desta forma, já de início, há que se falar na imprestabilidade dos atestados
apresentados pela Carletto, visto que, dizem respeito a gestão compartilhada e não a
autogestão, conforme exigido pelo edital, deixando de cumprir, portanto, com as exigências
editalícias e corrobora-se a isso, os documentos que seguem anexos as razões recursais, em
especial o parecer emitido pelo CINCATARINA, evidenciando que o sistema da Carletto é o
de gestão compartilhada.

Já no que se refere ao fornecimento de cartões, salienta-se que não é uma
tarefa simples, muito pelo contrário, é complexa, com características peculiares e envolvem
um sistema e principalmente questões de segurança que a CARLETTO não possui.

Veja que, além de fornecer os cartões a contratante, as gerenciadoras deverão
também fornecer a sua rede credenciada as máquinas que irão aceitar as operações realizadas
por esses cartões (POS) com sistemas seguros e eficazes para evitar fraudes, e ainda,
imediatamente transmitir as operações realizadas em cada cartão para o sistema, para que
possa também haver o controle do órgão.

É também necessário citar, que os cartões, devem ser individualizados para
cada veículo, e nele conter as informações do veículo de seu condutor, dentre outros requisitos
que serão parametrizados para que se possa identificar facilmente o veículo, condutor, serviço
e etc.

A CARLETTO, por sua vez, não oferece esse tipo de tecnologia para sua
prestação de serviços, ela se utiliza apenas de operação de sistema via web, o que é totalmente
inseguro e ineficaz, quando levado em conta a necessidade da segurança e para que sejam
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evitadas as fraudes operacionais.

Desta feita, os atestados apresentados não podem ser considerados como
documento hábil a comprovar a qualificação operacional, pois, não há qualquer comprovação
de que a CARLETTO executa o serviço de gerenciamento de frota através de AUTOGESTÃO
e ainda que se utiliza de cartões magnéticos em seu operacional, até mesmo porque não utiliza,
e deve, portanto, por esta simples razão ser inabilitada.

Mas não bastasse isso, os atestados possuem demais incongruências, que
trazem ainda mais a convicção de não podem ser utilizados e muito menos aceitos por Esta
Administração para fins de habilitação no certame.

2.1.1 – DO ATESTADO DE RIO BRANCO DO SUL/PR

Inicialmente, necessário frisar que o presente atestado já se mostra
incompatível com o objeto conforme razões acima citadas, entretanto, para demonstrar ainda
mais as irregularidades da Carletto, e que o atestado não pode ser aceito, traz-se as elucidações
aqui expostas.

No que se refere ao atestado de Rio Branco do Sul, o mesmo é relativo a
celebração de um contrato em caráter emergencial, que abrange a prestação do serviço pelo
período de 90 (noventa) dias, que fora aparentemente prorrogado por mais 90 (noventa), ou
seja, tem um prazo final de 6 (seis) meses de prestação de serviços, o que é um período de
tempo muito curto e incapaz de demonstrar a efetiva expertise da Empresa em relação ao
atendimento do objeto buscado pela administração.

Outro ponto a ser observado, é que a Carletto, em seu atestado, opera uma
verdadeira obra de ilusionismo, pois em diversas licitações em que participou, apresentou
atestados da mesma municipalidade, mas que divergem entre si, adequando-os sutilmente às
necessidades trazidas pelo edital alvo.

Inicialmente era apresentado nos certames em que concorria, o atestado
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assinado em 10/08/2020, data em que o contrato ainda não havia findado, em seguida, deuse a emissão de um outro atestado para atender à exigência de um novo edital sobre a qual os
licitantes deveriam apresentar atestados referentes a serviços já concluídos. Vejamos:

Adiante, e em um curto lapso temporal, no dia 21 de agosto, foi assinada
uma nova declaração informando que havia sido realizado o 1º Termo Aditivo, e
espantosamente, trazia uma informação que nunca esteve presente, referente a forma de
atuação da Carletto, alterando totalmente o objeto que era anteriormente trazido.

E não bastassem as referidas alterações, em 17 de dezembro do ano de 2020,
foi novamente elaborado um novo atestado de capacidade técnica, trazendo informações que
antes não estavam previstas nos atestados anteriores e muito menos no contrato celebrado,
como por exemplo, a implementação e operação de sistema via web, que é o atestado aqui
apresentado.

Ademais, necessário informar, que os referidos atestados, bem como o
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contrato, seguem anexos a esta peça recursal, para que o N. Pregoeiro e equipe possam
verificar com afinco todas as inconsistências e irregularidades apontadas, principalmente
quanto ao objeto acima grifado, que fora imputado maliciosamente com a intenção de ludibriar
a comissão licitante em seu nobre dever.

Veja Sr. Pregoeiro, a real intenção da Carletto em realizar diversas alterações
no mesmo atestado se dá pelo fato de que, cada vez que apresentava seus atestados, os mesmos
eram debatidos perante os órgãos, tão somente pelo fato de que, o modelo em que atua, não
atende aos exigidos pelos editais, e o atestado que tinha em mãos à época não se mostrou
suficiente para comprovar a expertise exigida.

Então, após consecutivos fracassos, a Carletto passou a adequar o atestado
referente ao mesmo contrato de Rio Branco do Sul, e a partir desse documento, em cada
apresentação, notam-se diferenças das mais grosseiras às mais sutis, porém todas elas
importantes para que a empresa conseguisse fantasiar a realidade, “atendendo” ao edital, e se
adequando aos demais requisitos de cada uma das licitações em que participa.

Demais disso, dentre as demais irregularidades apontadas, está claro e
configurado também que o atestado apresentado não é compatível com o que fora buscado
pelo edital, no que diz respeito aos prazos, visto que, a vigência prevista pelo instrumento
convocatório é de uma contratação pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, prazo muito
superior ao serviço prestado, de apenas 6 (seis) meses.

Assim, conforme se depreende da leitura do edital, a compatibilidade de
prazos não está presente, e isso também torna inválido o atestado apresentado, pois, em tão
curto período de tempo não há como aferir a expertise técnica da empresa vencedora, e
aliando-se a isso também ao fato de que as características do objeto também são incompatíveis,
sua inabilitação é de rigor.

Ainda, no caso em tela, IMPORTANTÍSSIMO TRAZER A BAILA, recente
certidão que encontra-se anexa, emitida pelo Município de Rio Branco do Sul, emissor do
atestado citado, que deixa claro que a execução contratual prestada encontra-se sob
investigação pela atual gestão, após verificar uma série de indícios de irregularidades dada a
situação precária dos veículos pertencentes a frota do Município.
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Referida certidão, informa que atualmente há valor pendente de pagamento
do município para a Carletto, no importe de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), e que o
Município optou por realizar levantamento dos serviços prestados devido a atual situação
do estado em que se encontram os veículos da municipalidade.

Ou seja, resta evidente, que o Município, na atual gestão, por ter percebido a
provável má prestação dos serviços fornecidos, ou até mesmo que não foram realizados, está
buscando a real situação da execução contratual fornecida, para averiguar dentre as
possibilidades, a fraude contratual, e por isso, é de extremo rigor que o Município de Rio
Branco do Sul, entendendo ainda aceitar o atestado proceda na devida averiguação de tais
fatos.

Por isso, sugere-se desde já, e como será citado em tópico adiante, que Este
Órgão Licitante, para privar-se de realizar contratação que possa futuramente trazer prejuízos
ao erário público, proceda a realização de diligências complementares junto ao Município
Emissor do atestado, em especial junto a Secretária de Finanças, emissora da certidão acima
citado, para buscar a verdade real dos fatos apontados.

2.1.2 – DO ATESTADO DE CABIXI/RO

Ainda no intuito de induzir o Nobre Pregoeiro ao erro e de tentar comprovar
sua qualificação técnica que não existe, a Carletto apresentou também o atestado emitido pela
Prefeitura Municipal de Cabixi – RO, que é totalmente inapto para habilitá-la.

De início, nota-se que, em que pese a emissão do referido documento se dar
em 18 de fevereiro de 2021, o mesmo trata-se de um contrato que ainda está em execução, com
termo inicial em 23/07/2020, o que mostra-se totalmente descabido, pois, é extremamente
impossível que neste lapso temporal uma empresa consiga demonstrar o cumprimento de
todo o necessário para que se efetive a atividade de gerenciamento de frota, e não bastasse
isso, sua emissão é contrária as normas que dispõe sobre atestados de capacidade técnica, e só
poderia ter ocorrido, quando findasse o período de vigência.
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Nesse sentido, imperioso destacar ainda, que a implantação do serviço, leva
cerca de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato para ser efetivada, o que torna na prática,
o fato de que a recorrida teve o atestado emitido em cerca de 6 (seis) meses, que reflete-se em
metade do prazo contratual e não poderia de forma alguma ter sido emitido, afinal, ainda
existe prazo a ser cumprido, e inclusive circunstancias e fatos desabonadores podem surgir
neste lapso temporal.

Neste diapasão, a emissão do referido atestado, como já citado, é contrário à
disposição que versa sobre o assunto, qual seja a O.N. nº 6, de 2018, editada pelo Diretor de
Gestão Interna da Secretaria Executiva do Ministério da Transparência e Controladoria Geral
da União, senão vejamos:

Art. 3º São requisitos para a emissão do Atestado de Capacidade Técnica:
I- a apresentação do pedido ao Fiscal do Contrato ou ao Gestor responsável pelo
Contrato, formalizado em documento oficial da empresa interessada, assinado pelo
representante legal, no qual constarão a indicação da razão social, do CNPJ e do
número do instrumento do Contrato;
II- a conclusão do Contrato ou o transcurso de, pelo menos, 01 (um) ano do
início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior,
conforme previsto no item 10.8, do Anexo VII-A, da IN SEGES/MPDG nº 05/2017;

Conforme se vê na O.N., o atestado só deveria ter sido emitido quando
houvesse a conclusão do contrato, e por isso, se o contrato com o município de Cabixi tem a
duração de 12 (doze) meses, para que pudesse o atestado de capacidade ser emitido e
considerado válido para fins de habilitação o contrato deveria estar concluso ou ter decorrido
pelo menos o prazo mínimo de 01 (um) ano de sua execução.

Desta forma, além de não respeitar a orientação normativa no que diz
respeito aos requisitos de emissão do atestado, o mesmo não pode ser aceito por tratar-se de
contrato ainda em execução, não podendo, ser atestado serviço que ainda encontra-se em
andamento, e pode trazer circunstâncias desabonadoras até que se finde o contrato, deixando
assim, de demonstrar as compatibilidades no que diz respeito aos prazos.
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Outro ponto a se observar, é que o documento, conforme já citado, não
guarda compatibilidades com as características do edital, não sendo possível o seu aceite,
todavia, caso seja aceito são também necessárias diligências complementares, dadas as
condições citadas.

2.1.3 – DO ATESTADO DE SERINGUEIRAS/RO

Houve também a apresentação de atestado emitidos pela Secretaria
Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Seringueiras – RO, todavia, assim como nos
demais atestados, carrega irregularidades, deixam de guardar compatibilidades e não pode
ser aceito a título de habilitação pela Administração.

Nesse espeque, note que o atestado foi emitido em 04 de março de 2021, e
refere-se a serviços que, ainda estava em execução quando de sua emissão, e mesmo que possa
no presente momento já ter se findado, possui um prazo curto de execução, novamente se
tornando impossível aferir a real e boa prestação dos serviços, e ainda, sem que haja
compatibilidades com o edital em tela.

Tal documento, refere-se a prestação de serviços em 23 veículos, também por
um período de 8 (oito) meses, também inferior ao pretendido, e ainda, trata-se de serviço que
ainda está sendo prestado.

A situação é idêntica ao atestado de Cabixi/RO citado no tópico anterior, foi
emitido antes de findada a execução contratual para que a Empresa pudesse de todos os
modos tentar realizar sua habilitação em certames, de forma irregular e contrariando todas as
instruções normativas.

Frise-se novamente, que nesse curto período de tempo, e se tratando de um
contrato que ainda está em execução, se torna impossível que somente com a apresentação dos
atestados se possa aferir a expertise técnica de uma empresa, por isso, devem ser realizadas
diligências para que se verifique a real efetividade da prestação de serviços.
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2.1.4 – DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS REFERENTES A CAPACIDADE
TÉCNICA

Como se sabe, o gerenciamento de frota, se amolda ao conhecido modelo de
quarteirização, e possui como sua principal atividade a intermediação financeira entre o órgão
contratante e a sua rede credenciada.

Dessa forma, sua atuação se dá da seguinte forma:

i.

gerenciar a prestação dos serviços (manutenção ou abastecimento) por meio de

sistema informatizado;
ii. possuir terminais de capturas das informações contidas nos cartões magnéticos
fornecidos pela empresa contratada;
iii. credenciar estabelecimentos para que realizem os serviços e/ou forneçam
produtos, sendo as transações realizadas por meio de cartões.
iv. realizar o repasse dos valores aos estabelecimentos

Além da prestação do serviço de gestão propriamente dita, trata-se da
disponibilização de um meio de pagamento, o qual é colocado à disposição da Contratante
para que seja possível adquirir produtos e serviços nos estabelecimentos credenciados aptos a
efetivar as transações.

Sabe-se também, que nesse tipo de serviço, existem as taxas de
administração, que podem ser positivas, a zero ou negativas, que é aquela devidamente
negociada quando da prestação do serviço de gerenciamento, entretanto, nenhuma dessas
informações faz parte dos atestados, ou seja, não há sequer a menção de que a Carletto possui
a rede de estabelecimentos credenciados nos municípios emissores, tampouco das taxas de
administração.

Nesse espeque, ainda que de forma totalmente irregular, como ocorreu, a
decisão de considerar os atestados como válidos, é extremamente necessário a elucidação da
execução dos serviços, buscando o Ente Licitante a comprovação de que todas as etapas
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essenciais do ramo de gerenciamento de frota foram efetivamente realizadas.

Assim, sugere-se, que no fito de verificar todos os pontos até aqui
apresentados, que à Administração usando de seu poder-dever conferido pela Lei Geral de
Licitações, proceda na realização de diligências necessárias para a instrução do certame, e
nesse caso, requeira junto à Carletto ou as entidades emissoras do atestados, para comprovar
a efetiva prestação e execução dos serviços, que apresente:

(I) Cópia das notas fiscais de pagamento emitidas pelos Municípios em face da
gerenciadora, bem como as emitidas pela rede credenciada, afim de que se comprove
os serviços de intermediação, bem como da aplicação das taxas de administração;
(II) Cópia dos relatórios gerenciais com as Ordens de Serviço com abertura e
finalização emitidas via sistema da empresa para que se comprove a efetiva utilização
do sistema;
(III) Cópia do cadastramento dos condutores e dos veículos dentro do sistema afim
de que se comprove sua devida implantação;
(IV) Cópia da ata de treinamentos realizada junto aos servidores operadores do
sistema.
(V) Cópia da lista da rede credenciada no município.

Salienta-se que a apresentação de tais documentos se torna imprescindível
para verificar sua efetiva expertise, e também, porque sabe-se, que como é de conduta da
Empresa, por saber não possuir referida qualificação, buscará maneiras para não apresentálos, tão somente pelo fato de ter a plena convicção que não possui as condições necessárias de
atender a um contrato com tais especificações.

Por isso, requerer tais diligências junto aao Órgãos emissores desses
atestados se torna imprescindível!

E por fim, ainda no que se refere ao modelo utilizado pela Carletto e contidos
nos atestados de capacidade técnica apresentados, mister frisar, que conforme documentos
que seguem anexos a estas razões recursais, para corroborar com o alegado, diversos órgãos
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da Administração Pública tem inabilitado a Empresa em razão dos atestados de capacidade
técnica não guardarem compatibilidade com aquilo que foi exigido ou até mesmo pelo fato da
Empresa não atender os requisitos sistêmicos, como por exemplo: Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe, Cincatarina-SC e Polícia Militar do Distrito Federal.

Por isso, com base em todo o alegado, os atestados apresentados pela
Carletto não merecem ser aceitos pelo Pregoeiro e assim, a medida mais justa é sua
inabilitação, mas, caso ainda seja diverso ao da Recorrente o entendimento do N. Pregoeiro e
sua comissão de apoio, reitera-se o pedido de que, que procedam na realização das diligências,
pois, como já dito, a Carletto buscará de todos os modos esquivar-se e não apresentará os
referidos documentos, o que, de todo modo, comprovará sua inaptidão em prestar os serviços
em comento.

2.2 – DA EXEQUIBILIDADE E DO MODUS OPERANDI

Como se sabe, a Carletto ofertou no certame um desconto de -28,15% (vinte
e oito vírgula quinze por cento negativos), valor este considerado alto, considerando o modus
operandi que se tem conhecimento que é o utilizado por ela em suas execuções contratuais.

Veja que, para que a Carletto possa obter qualquer renda em detrimento do
contrato, deverá credenciar os estabelecimentos que farão parte da sua rede, com uma taxa
administrativa de no mínimo 30% (trinta por cento), para obter lucro de 1,85% (um virgula
oitenta e cinco por cento).

E ainda, caso os credenciamentos da rede sejam em valores inferiores ao do
desconto ofertado, como a Empresa conseguirá arcar com os custos operacionais e demais
custos? Dessa forma, é de extrema importância, que seja diligenciado no sentido de averiguar
se a proposta apresentada aqui é exequível, ou se ainda, trata-se de mais uma aventura em que
a Carletto participa.

Fala-se em aventura, pois, no que se refere ao “modus operandi” da Carletto,
é necessário trazer ao conhecimento de Vossa Senhoria, que notou-se ao monitorar diversas
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execuções contratuais por ela realizadas, que o desconto ofertado no Pregão não é aquele
efetivamente aplicado pela empresa, conforme se explicará.

Em termos práticos, na aquisição de peças e realização de serviços, os
mesmos deveriam ser prestados pelos estabelecimentos credenciados pelo valor à vista, ou
seja, aquele que é comercializado pelos balcões com o decréscimo do percentual ofertado no
Pregão.

No entanto, a Empresa em uma crassa manobra, encontrou uma forma de
lesar os cofres públicos, não incidindo o desconto ofertado sobre o valor comercializado em
balcão, mas sim, sobre o valor divulgado pela AUDATEX, que é extremamente superior e
devem ser utilizados apenas como valores referenciais e até mesmo limitadores, pois, referese aos preços das concessionárias.

Veja, Nobre Pregoeiro, a título ilustrativo, que uma peça que normalmente
custa R$ 10,00 (dez reais) no mercado comum de reposição automotiva chega a ter como valor
estipulado na tabela da audatex o importe de R$ 50,00 (cinquenta reais), diferença esta, que
muitas vezes pode chegar a 400%, e esse exemplo se estende a todas as demais peças.

Dessa forma, na realidade, o desconto ofertado pela Carletto não incide sobre
o preço real da peça, e sim, sobre o valor superior que consta na tabela referencial. Como
exemplo hipotético, digamos que tenha sido ofertado um desconto de -20% em determinado
pregão, a execução deveria ocorrer da seguinte forma:

(I) Após a abertura da ordem de serviço e a determinação da peça a ser
adquirida pelo órgão, a Carletto parte do valor que consta na tabela para
realizar o orçamento via sistema:

Peça X (na tabela audatex): R$ 50,00 -20% de desconto da licitação = R$
40,00.

(II) A mesma peça acima, custa no balcão das autopeças R$10,00, e o correto,
portanto, seria, nesse caso, sobre o valor de balcão incidir o desconto de 20% ofertado na licitação, e que resultaria no preço final de R$ 8,00:
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Peça X (preço de balcão): R$ 10,00 -20% do desconto da licitação = R$ 8,00.

Desta feita, o órgão deveria pagar somente R$ 8,00 (oito reais), porém paga
os R$ 10,00 (dez reais) que é o preço do mercado. A Carletto induz que o órgão acredite que a
peça custa realmente os R$ 50,00 (cinquenta reais), e que com o desconto custaria R$ 40,00
(quarenta reais), porém, como ela é uma gerenciadora muito “eficiente” e com seus poderes
de negociação, a peça custou apenas R$ 10,00, trazendo ao órgão a imagem de que lhe trouxe
um desconto final altíssimo.

Por isso, ao final da transação, o órgão pagará a peça sem que haja a
incidência do desconto ofertado no Pregão, o estabelecimento recebe o preço que deseja e a
Carletto se esquiva do desconto contratual. Nesse caso, o erário está sendo lesado, e
consequentemente a população, uma vez que a Administração Pública paga a mais por algo
que deveria ter pago muito menos.

Desta forma, verifica-se a manobra que a Carletto se utiliza para burlar a
aplicação dos descontos que oferta no pregão, e com isso, ao invés de trazer economia e
vantajosidade a eles, faz com que paguem o mesmo preço, ou por vezes até mais caro do que
os que são ofertados nos balcões dos estabelecimentos.

Por isso, reitera-se a necessidade que sejam realizadas diligências no sentido
de verificar a exequibilidade da proposta, bem como de todos os demais itens que foram até
aqui citados, para que comprovando toda a situação, proceda na inabilitação da recorrida.

2.3 – DAS IRREGULARIDADES REFERENTES AO BALANÇO PATRIMONIAL

Necessário também trazer à tona o balanço apresentado pela Carletto que
assim como aos demais itens citados, é uma obra de ficção das mais elaboradas, eivado de
informações não condizentes com a realidade.

Este documento, embora possua aparente idoneidade, não está em
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conformidade com a legislação e com todas as demais regras contábeis atualmente vigentes,
pois, os destaques que evidenciam a maquiagem apresentada pela Carletto em seus balanços
patrimoniais que vão da demonstração de ativo imobilizado até a bizarra e audaciosa alteração
de valores milionários sob a pífia alegação de erro contábil.

Desde já, há que se diferenciar a fraude do erro contábil apesar de ambos
serem atos que contrariam, camuflam ou escondem a verdade contábil da entidade. Contudo,
o erro não se presume, ele é o resultado da incapacidade ou da negligencia do contador que
não apresenta corretamente os dados contábeis da empresa, porém, de forma alguma tem
intenção. Já a fraude é premeditada e tem raízes vinculadas ao que é incorreto e vil.

A recorrida, visando cumprir com determinação do edital, apresentou um
balanço patrimonial referente ao exercício social de 2019, que conforme se verifica, foi
registrado e autenticado pela Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR) no dia 20 de
novembro do ano de 2020. Sendo assim, para compreendermos a manobra feita aqui, seguimos
às disposições editalícias que previam como requisito de habilitação a qualificação econômicofinanceira nos seguintes termos:

7.5. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da
data de apresentação da proposta;

Inicialmente, verifica-se no termo de abertura do balanço patrimonial, a
informação de que o livro apresentado com número 002 referente ao exercício social do ano de
2019 foi levado a registro em substituição aos livros nº 2 e 3 que em síntese foram
desarquivados pela Junta Comercial do Estado do Paraná em 17/11/2020, visando a correção
do procedimento nas formas determinadas pela IN DREI nº 11 de 2013, o que é uma inverdade,
conforme será adiante demonstrado.

Cabe aqui, portanto, explanar a sequência de acontecimentos que levaram
ao registro desse novo balanço patrimonial. A Empresa Carletto, a partir do mês de maio do
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ano de 2020, ao participar de licitações utilizava-se de um balanço patrimonial do exercício
social de 2019 de livro nº 003 registrado em 29/04/2020, todavia, esse balanço era inválido, tão
somente pelo fato de que já possuía um balanço referente ao mesmo exercício social registrado
pelo livro de nº 002 registrado em 31/01/2020.

Ou seja, havia a existência concomitante de dois balanços referentes ao
mesmo exercício social, situação que é expressamente vedada pela lei, e que mesmo sabendo
disso, a empresa se utilizou do balanço de nº 03 para que fossem maquiadas as irregularidades
e inconsistências exprimidas no balanço de numeração anterior, que inclusive havia sido
apresentado em outros certames.

Não obstante a isso, o balanço de nº 003 possuía diversas irregularidades,
tais como a ausência da demonstração dos resultados abrangentes, demonstração das
mutações do patrimônio líquido, demonstração de fluxo de caixa e as notas explicativas,
motivo pelo qual, inclusive, ensejou sua inabilitação no Município de Ji Paraná – RO após a
promoção das devidas e necessárias diligências pela Pregoeira e equipe de apoio do município.
Além disso, ao se analisar os valores e índices devidamente expressos nos dois documentos,
constatou-se uma certa discrepância de aproximadamente dois milhões de reais entre ambos.

Diante desses fatos, a Recorrente passou a acompanhar os passos da
Recorrida nos diversos certames em que participava Brasil a fora, sem que observasse o
disposto na legislação referente a essa concomitância de dois balanços do mesmo exercício sem
que um deles fosse cancelado formalmente pela junta comercial, o que causou irresignação
também as demais concorrentes atuantes no mercado.

Diante de tal situação, verificou-se que havia sido realizada e estava em
andamento uma denúncia perante a Junta Comercial do Estado do Paraná para que o órgão se
manifestasse acerca da existência dos balanços.

As Juntas Comerciais, por sua vez, são órgãos de registro mercantil e não
realizam a análise dos documentos que lhe são levados para registro nem a existência de dois
ou mais balanços referentes a um mesmo exercício, a não ser quando é provocada e as
irregularidades são levadas até ela, como ocorreu no caso em tela, onde houve a manifestação
do Colégio de Vogais da JUCEPAR referente aos fatos.
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Isto posto, e sabendo do irregularidade cometida e eventuais sanções que
poderia sofrer, a Carletto buscou se defender, e realizou a confissão das “anomalias”,
manifestando em ato contínuo a concordância com o desarquivamento/ cancelamento de
ambos os balanços. Através desta concordância ficou evidente o intuito da denunciada em
tentar evidenciar uma aparente, mas totalmente falsa e obscura boa-fé, pois é nítido que ao
final do procedimento, a decisão proferida pelo R. Colégio de Vogais da JUCEPAR não seria
favorável a ela.

Destaca-se o trecho da defesa apresentado pela Carletto referente a confissão
do erro e sua suposta concordância com o cancelamento/ arquivamento de dois balanços:

“Assim, visando corrigir eventual falha procedimental no processo de retificação, a
empresa manifesta concordância – se assim for o entendimento desta Junta Comercial
– em realizar o desarquivamento dos livros 02 e 03, bem como posterior
cancelamento, com efeitos ex nunc, ou seja, protegendo os efeitos jurídicos
produzidos com os registros 20/019577-8 e 20/007860 até a publicação em Diário
Oficial.”

Logo após adveio a decisão do Colégio de Vogais, onde meritoriamente
reconheceu a irregularidade e determinou o cancelamento dos registros, ou seja, julgou
procedente a denúncia que havia sido proposta. A decisão assinada pelo Presidente da
JUCEPAR teve sua publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná em 19 de novembro de
2020, momento em que se determinou o desarquivamento dos dois livros, conforme edital de
desarquivamento de ato mercantil nº 105/2020.

Em uma tomada de decisão sem compromisso com a verdade e por não
possuir nenhum balanço válido e devidamente registrado referente ao exercício social de 2019,
temendo ficar impossibilitada de perpetuar suas participações aventureiras nos certames, a
Carletto realizou em apenas dois dias após a referida decisão da JUCEPAR o registro do
terceiro balanço, frise-se, O TERCEIRO BALANÇO referente ao mesmo exercício social.
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Essa situação além de estarrecedora, causa grande estranheza em todas as
empresas do ramo, e certamente trará grandes embates em todas as esferas jurídicas e dos
órgãos de controle diante de tantos fatos e da conduta extremamente irregular de uma
empresa que tenta a todo custo celebrar contratos com Órgãos do Poder Público.

Não bastasse todos os fatos expostos e comprovados, existem situações
abarcadas pelo novo balanço patrimonial registrado, que serão adiante apontadas e que não
podem ser ignoradas por este órgão, pois, conforme será demonstrado, possui motivação
válida para ensejar na inabilitação da recorrida em razão da insegurança sobre sua qualificação
econômico-financeira.

Conforme inicialmente citado, é possível constatar que a empresa em seu
termo de abertura apresenta a informação de que: “este livro é levado a registro em substituição
aos livros nº 2 e 3, protocolados na Jucepar Sob os nº 20/007860-7 e 20/019577-8, em datas de
24/01/2020 e 29/04/2020, respectivamente, os quais foram desarquivados pela Jucepar no processo
administrativo nº 20/0390120, na data de 17/11/2020, visando a correção do procedimento na forma do
artigo de IN/DREI/11/2013.”

Destarte, através da leitura da informação trazida, resta claro que ao elaborar
o novo balanço, a Empresa já veio com o claro intuito de ludibriar aquele que a ele tiver acesso,
dando a entender que os livros anteriormente registrados foram cancelados da maneira correta
e em consonância com o disposto na legislação, quando na verdade não foi o que ocorreu.

O cancelamento dos registros em hora alguma se deu por iniciativa da
recorrida ou de seus administradores, pois, caso o fosse, deveriam ter observado o disposto
no parágrafo único do artigo 20 da I.N. DREI nº 11, de 2013, que assim dispõe:

Art. 20. O processo administrativo poderá ser instaurado pela Junta Comercial ou
por iniciativa do titular da escrituração.
Parágrafo Único. Quando o cancelamento for de iniciativa do titular da escrituração
e decorrer de erro de fato que a torne imprestável, deverá ser anexado, ao processo
administrativo, laudo detalhado firmado por dois contadores.
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Para que se estivesse em total conformidade com o disposto, deveria ter sido
realizado laudo detalhado firmado por dois contadores, o que jamais existiu e conforme já
devidamente citado o processo que correu perante a JUCEPAR foi fruto da denúncia de outra
empresa, mas ainda assim há a insistência da Carletto de tentar induzir ao erro de que o
desarquivamento/ cancelamento ocorreu por sua iniciativa e através de sua “boa-fé”.

Desta forma, já resta evidenciada a conduta realizada, de não trazer a
realidade das informações, bem como se utilizar de subterfúgios para tentar ter sucesso nos
certames em que se aventura, e que futuramente trará prejuízos aos órgãos da Administração
Pública que com ela celebram contratos.

Mas não bastasse isso, o que também se aponta, é que quando a Carletto
havia registrado o Livro de nº 02 (que fora desarquivado) os valores ali constantes eram
extremamente altos, tais como receita, patrimônio, dentre outros.

Por sua vez, posteriormente, a Empresa procedeu no registro de um novo
balanço – o segundo do mesmo exercício – de nº 03 (que também fora desarquivado), e para
efetuar o seu registro não realizou os procedimentos corretos, e também não fez a devida
escrituração das notas explicativas, com as razões, apontamentos e explicações do porque
estavam sendo realizadas as retificações dos valores.

Não obstante a isso, o livro apresentado no certame em comento que
encontra-se registrado sob o nº 002, possui valores totalmente diferentes quando considerados
os valores trazidos pelo antigo livro de número 002.

A discrepância entre os ativos é de mais de R$ 2.800.000,00 (dois milhões de
reais) em relação ao livro anterior, e revela, portanto, que não se trata de um mero erro ou
equívoco, mas sim, de uma obra de manipulação bem arquitetada, ou teria o contador se
enganado ao integrar em seus relatórios um valor vultuoso como este? Respondo, fazer este
tipo de manobra e acreditar que ninguém seria capaz de percebê-la é duvidar da própria
inteligência.

Entretanto, com toda a conduta realizada pela Carletto até o presente
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momento o que fica claro é o animus voltado a ludibriar todos aqueles que analisassem o
primeiro balanço, de forma a pregar que a empresa possuía no momento uma saúde financeira
satisfatória para sua participação nos certames. E assim, constata-se que as dúvidas sobre todas
as informações trazidas em seu balanço são reais.

Aprofundando pelas irregularidades patrimoniais, vê-se no balanço
desarquivado de nº 002, a informação de que a Carletto possui o valor de R$ 1.685.000,00 (um
milhão e seiscentos e oitenta e cinco mil reais) em terrenos e imóveis, porquanto que no balanço
trazido neste certame a informação muda fantasiosamente para o valor de apenas R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), de maneira fictícia e obscura. Em que pese essa grande diferença de
valores, não há também no balanço quaisquer informações referentes a esse ou a esses imóveis,
o que a torna uma informação incompleta,

Considerando todo seu histórico, e sabendo que a recorrida maquia e modela
o seu balanço no fito de atender os seus interesses na época em que necessita, e não demonstra
a sua realidade financeira nos termos dispostos pelos editais, pela Lei e pelas demais
instruções normativas, têm-se a conclusão de que a saúde financeira não está demonstrada de
acordo com a realidade, e que manter a habilitação de uma empresa nestes termos trará
futuramente prejuízos à Administração.

Como exemplo de constatação das irregularidades, segue anexo o Parecer do
DFAM (órgão técnico no TCE/PI), bem como, a decisão monocrática exarada pelo Conselheiro
Relator que diante das irregularidades noticiadas determinou a SUSPENSÃO do contrato que
havia sido celebrado com o Órgão supracitado, tendo sido, inclusive, o contrato sido por ele
revogado, após a determinação do TCE-PI, e também por deixar de cumprir com os requisitos
previamente estabelecidos, culminando, ao final, em abertura de processo sancionatório para
penalizar a empresa diante de tais irregularidades, conforme despacho da presidência do
órgão que também segue anexa.

Lamentavelmente a empresa, no novo balanço registrado, insiste em assumir
uma conduta fraudulenta, razão pela qual, com toda certeza, mais tarde virá uma nova decisão
administrativa ou judicial determinando o desarquivamento também deste balanço, por
conter informações FALSAS.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K2WRIGA8VPQN5BZFBDAZ+G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
24 de Maio de 2021
24 - Ano - Nº 5700

Valença

Consequentemente, os contratos assinados que foram fruto de processos
licitatórios em que esse balanço foi utilizado para fins de habilitação, também serão suspensos
em razão da contaminação pelo vício contido, tornando-se, portanto, um risco ao qual o
Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental não pode se submeter.

Necessário novamente salientar, e como pode se verificar no balanço
patrimonial, a Carletto informa como ativo imobilizado a existência de um imóvel no importe
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) sendo exatamente essa a informação mais clara de que
existem informações maquiadas no balanço, buscando exprimir uma saúde financeira
inexistente.

Veja que, em todas as oportunidades em que foi chamada a justificar qual
imóvel seria esse, uma vez que não há descrição e individualização do mesmo no balanço
patrimonial, a recorrida sempre se apegou na Lei Geral de Proteção de Dados, se esquivando
de apresentar qualquer comprovação.

Todavia, surpreendentemente em licitações recentes realizadas pelos
Municípios de Rio Bom e São Mateus do Sul, ambas do Estado do Paraná, quando instada a se
manifestar, a Carletto juntou nos certames uma escritura de compra e venda, pasme,
formalizada apenas em 05 de março de 2021, e claramente forjada.

Essa escritura de 05/03/2021, foi criada apenas para tentar comprovar que
existe imóvel de propriedade da Carletto, informação introduzida através de dado inverídico
no balanço patrimonial de nº 02 de 2019, e depois para justificar o lançamento contábil fabricou
um documento com a ajuda de terceiros, pois, não existe propriedade anterior, muito menos
consta no balanço quaisquer informações referentes a individualização do imóvel, ou de dados
que comprovem o pagamento do imóvel ou de tributos relacionados a ele, fatos estes que
merecem a devida atenção e sua veracidade deve ser comprovada pela recorrida.

Veja que, embora possua esse documento emitido no Estado do Paraná, o
mesmo carrega diversas irregularidades, e ainda, trata-se de imóvel sito no Município de
Paranhos/MS, devendo no mínimo, para comprovar sua propriedade, serem apresentados
documentos referente a aquisição do imóvel, bem como de tributos em nome da Empresa
desde a sua aquisição, e demais documentos aptos a comprovar a efetiva propriedade em data
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anterior a 05 de março de 2021, pois, caso não existam, demonstram a inserção de dado
maquiado no balanço.

Sendo assim, acredita-se na falsidade de informação inserida no Balanço
Patrimonial apresentado a Prefeitura de Valença, porque a propriedade de imóvel só existe
com o efetivo registro em Cartório de Imóveis, bem como as normas de contabilidade exigem
que somente sejam escriturados atos que decorram de documentos fidedignos, o que não
ocorreu.

Sabe-se também, que o balanço patrimonial goza de presunção relativa de
veracidade, devendo essa presunção ser confirmada quando houver prova em contrário. No
presente caso, é exatamente a situação que se apresenta, uma vez que não há evidencias de
que a Carletto é realmente possuidora de imóvel nos importes descritos no balanço
patrimonial.

Com isso, resta comprovada que essa artimanha para elevar os ativos do
balanço é algo totalmente irregular, e trata-se de uma situação completamente obscura e que,
coloca em risco a contratação pretendida.

Diante de tais fatos, é extremamente necessária a realização de diligência
para averiguar a possível apresentação de balanço patrimonial falso, solicitando à
Representante que comprove por meios de documentos idôneos a propriedade do imóvel no
ano de 2019 e apresente o balanço patrimonial de nº 01 de 2018, para verificar os saldos finais
e compará-los com os descritos no balanço de nº 02 trazido ao certame.

Note ainda, que a verificação do balanço anterior é de extremo rigor, pois,
irá permitir que a Comissão Licitante e de apoio verifiquem todas as informações trazidas e
carregadas de um balanço para o outro, que devem ser correspondentes entre si. Neste sentido,
apenas a título exemplificativo, mesmo que não aplicada ao presente caso, a Nova Lei de
Licitações, sancionada recentemente, traz no inciso I, do artigo 86 a exigência de apresentação
do balanço patrimonial dos dois últimos exercícios sociais.

Tal disposição e exigência serve para garantir a comprovação de aptidão
econômica da futura contratada em cumprir as obrigações decorrentes da contratação, e evitar
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que Empresas aventureiras coloquem em risco o erário público toda a coletividade com a
apresentação de documentos inidôneos.

Portanto, a suspeita é de que não haverá comprovação de aquisição de
imóvel contemporânea ao ano de 2019, conforme descrito no balanço patrimonial de nº 02, e
não será apresentado o balanço patrimonial de nº 01 de 2018, para comparação dos saldos.

Neste diapasão, sugere-se também, que a municipalidade solicite, a título de
diligências complementares, dentro do seu poder-dever, que solicite a Carletto que apresente:

a) O balanço de nº 001 referente ao exercício social de 2018 para que a Comissão e
servidores competentes realizem a devida comparação e verificação;
b) Documentos aptos a comprovar a aquisição e existência do imóvel, bem como sua
titularidade e propriedade no ano de 2019.
c) Cópia Integral do processo administrativo de cancelamento/desarquivamento dos
balanços nº 02 e 03, contendo o laudo detalhado firmado por dois contadores
conforme disposto pelo parágrafo único do artigo 20 da I.N. DREI nº 11 de 2013;

Diante de tudo isso, resta cristalino que o balanço apresentado não é válido
para ensejar sua habilitação no Pregão em questão, e que, a mantença de seu aceite sem que
sejam no mínimo averiguadas as situações trazidas por parte do Pregoeiro, será uma clara
afronta a todos os princípios administrativos e legislação vigente.

3 – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Ilustre Pregoeiro(a), diante de todo o exposto, resta evidente que não houve
a observância das cláusulas do instrumento convocatório, atentando a Carletto, em sua
conduta, com as regras do edital e da legislação vigente, e que manter sua habilitação,
aceitando os atestados de capacidade técnica apresentados bem como o balanço patrimonial,
restará configurada a enorme irregularidade no decorrer do certame, e que certamente
ensejará a busca de sua correção pelos demais órgãos de controle.
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Nesse espeque, é pacificado o entendimento, que tanto a Administração,
quanto os licitantes, se obrigam as cláusulas do edital, conforme dispõe o aclamado e citado
Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, devendo, portanto, as partes
respeitarem e cumprirem com as cláusulas previamente estipuladas.

Dessa forma, o artigo 41 da lei 8.666/93, assim dispõe:

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. [grifo nosso]

Para José dos Santos Carvalho Filho: “A vinculação ao instrumento convocatório
é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento
devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se
torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.” ( CARVALHO
FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 246).

Ensina Fernanda Marinela, que: “Como princípio específico da licitação, tem-se a
vinculação ao instrumento convocatório. O instrumento, em regra, é o edital que deve definir tudo que
é importante para o certame, não podendo o Administrador exigir nem mais nem menos do que
está previsto nele. Por essa razão, é que a doutrina diz que o edital é lei interna da licitação, ficando
a ele estritamente vinculada, conforme previsto no art. 41 da lei. (MARINELA DE SOUSA SANTOS,
Fernanda. Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 2006, p. 264). [grifo nosso]

Sobre a observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento
Convocatório, o Poder Judiciário possui forte entendimento no sentido de proteção de tão
importante princípio, vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTAME PARA
CREDENCIAMENTO

DE

LEILOEIROS.

TITULARIDADE DE ENDEREÇO
EXCESSO

DE

FORMALISMO.

COMPROVAÇÃO

ELETRÔNICO.

DA

INABILITAÇÃO.

IRREGULARIDADE

FORMAL

FACILMENTE SUPRIDA PELO IMPETRANTE. CONCESSÃO DA
SEGURANÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K2WRIGA8VPQN5BZFBDAZ+G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
24 de Maio de 2021
28 - Ano - Nº 5700

Valença

5. A vinculação ao edital é princípio básico da licitação, razão pela qual a
Administração não pode descumprir as normas e as condições
do instrumento convocatório, às quais se acha estritamente vinculada (art. 41
da Lei nº 8.666/93). TRF 5ª REGIÃO – PROCESSO 08078327920154058300

EMENTA:

ADMINISTRATIVO.

APELAÇÃO
VINCULAÇÃO

CÍVEL.
AO

MANDADO

LICITAÇÃO.

DE

PREGÃO

INSTRUMENTO

SEGURANÇA.
ELETRÔNICO.

CONVOCATÓRIO.

DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA QUE DEIXOU DE ATENDER ÀS
EXIGÊNCIAS DO EDITAL. - O edital tem natureza normativa e caráter
vinculante para a Administração e os licitantes. O princípio da vinculação tem
fundamento na tutela da idoneidade do certame, da isonomia, da legalidade, da
moralidade e da segurança, de modo que suas cláusulas devem ser observadas, salvo
se comprovada ilegalidade. - No caso, a exigência contida no edital mostra-se
razoável, no que diz ao tópico "Da Habilitação", que exigiu, no caso de contrato de
prestação de serviços técnicos, o contrato devidamente firmado entre as partes, com
firma reconhecida e registro em cartório, para vincular a responsabilidade técnica
com os profissionais informados na Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo
Conselho de Classe, devendo ser respeitado o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, que serve como garantia a todos os interessados.
(TRF4, AC 5015180-57.2017.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relator RICARDO
TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 05/11/2019)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1. Houve ofensa ao princípio da
vinculação ao instrumento convocatório, eis que estava expressamente previsto no
Edital que a proposta de valores deveria ser feita pelo valor "mensal" e foi classificada
empresa que apresentou valor "global". Logo, deve ser desclassificada a empresa que
apresentou valor "global". 2. Apelações

improvidas. (TRF4 5002242-

14.2018.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relator MARCOS JOSEGREI DA
SILVA, juntado aos autos em 25/07/2019)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL. INOBSERVÂNCIA
À REGRA EXPRESSA. INABILITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E
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VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 1. A parte autora
não atendeu às exigência do edital, de modo que admitir que permaneça no
certame implicaria fragilização e ofensa ao princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, além de privilégio indevido a um dos
concorrentes (com o afastamento de critério estabelecido objetivamente no edital e
aplicado a todos), o que fere o princípio da igualdade. 2. A jurisprudência do eg.
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o princípio da vinculação
restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a
desclassificação do licitante que descumprir as exigências previamente estabelecidas.
(TRF4, AC 5005511-37.2014.4.04.7215, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO
RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 25/04/2019)

Ilustre Pregoeiro(a), conforme se verifica, a jurisprudência é firme no sentido
de que a Administração Pública e os licitantes se obrigam a respeitar os termos do edital,
ademais, proceder de forma diversa implicaria na violação do princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, e, consequentemente, da legalidade e da isonomia.

Neste cenário, manter a habilitação da empresa CARLETTO GESTÃO DE
FROTAS LTDA, mesmo após as inúmeras irregularidades praticadas, se configura uma
afronta direta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, e neste sentido, a única
e justa alternativa, de forma a manter a lisura do processo licitatório, é a imediata inabilitação
da licitante.

4 – DAS ALEGAÇÕES FINAIS

Por todo o exposto, resta claro, o evidente descumprimento das cláusulas do
Edital e da Lei de Licitações, e a ilegalidade em classificar e habilitar a licitante que não
comprovou estar apta na qualificação técnica, por apresentar atestados de capacidade sem
guardar compatibilidade com o edital, bem como inaptidão econômico-financeira com a
apresentação de um balanço eivado de irregularidades.
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A Administração Pública deve se portar como guardiã do comando
constitucional que determina o processo licitatório, garantindo a observância do princípio
da ISONOMIA, VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, LEGALIDADE E
MORALIDADE, utilizando, se for o caso, o poder dever de autotutela conferida pela
legislação.

Em se tratando de normas constantes no Edital, deve haver vinculação ao
instrumento convocatório, sob pena de afronta ao próprio princípio da segurança jurídica. Do
contrário, seriam permitidas inúmeras alterações dos critérios de julgamento e da própria
execução de seu objeto, perpetuando-se total insegurança de seus termos.

A afronta aos princípios da isonomia, da eficiência e da vinculação ao edital
e ao princípio da segurança jurídica tem como consequência lógica a afronta ao princípio
basilar da administração pública, a legalidade. Segundo ensinamento de Hely Lopes Meirelles:

“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na
administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração
Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”.

Não existe margem para interpretação, tanto no texto legal (Lei n.º 10.520/02,
Lei n.º 8.666/93), quanto nas cláusulas presentes no edital, as quais foram elaboras por quem
deve aplica-las no julgamento da licitação.

Ainda assim, entendendo que possa haver intepretação diversa a desta
recorrente por parte do N. Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, frisa-se a importância de que
nos termos do § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93 se proceda na realização das diligências,
solicitando que a Carletto ora recorrida apresente:

a) REFERENTE A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

(I) Cópia das notas fiscais de pagamento emitidas pelos Municípios em face
da gerenciadora, bem como as emitidas pela rede credenciada, afim de que
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se comprove os serviços de intermediação, bem como da aplicação das taxas
de administração;

(II) Cópia dos relatórios gerenciais com as Ordens de Serviço com abertura
e finalização emitidas via sistema da empresa para que se comprove a
efetiva utilização do sistema;

(III) Cópia do cadastramento dos condutores e dos veículos dentro do
sistema afim de que se comprove sua devida implantação;

(IV) Cópia da ata de treinamentos realizada junto aos servidores operadores
do sistema.

(V) Cópia da lista da rede credenciada nos municípios.

b) COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE:
I – Solicitar a comprovação da exequibilidade através de planilha de
composição de custos, apresentação de taxa de credenciamento da rede,
dentre outros documentos que entender pertinentes.

c) REFERENTE A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) O balanço de nº 001 referente ao exercício social de 2018 para que a
Comissão e servidores competentes realizem a devida comparação e
verificação;
b) Documentos aptos a comprovar a aquisição e existência do imóvel, bem
como sua titularidade e propriedade no ano de 2019.
c)

Cópia

Integral

do

processo

administrativo

de

cancelamento/desarquivamento dos balanços nº 02 e 03, contendo o laudo
detalhado firmado por dois contadores conforme disposto pelo parágrafo
único do artigo 20 da I.N. DREI nº 11 de 2013;
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Salienta-se que é imperioso que sejam solicitadas tais informações em sede
de diligência, pois de todas as formas a recorrida tentará se eximir da responsabilidade de
apresenta-las, e de todo o modo, trará convicção ao Sr. Pregoeiro de que todas as informações
apresentadas pela recorrente são reais.

E desta forma, por todo o exposto, espera que, amparada nos princípios que
regem os atos da Administração Pública, seja realizada a inabilitação da empresa Carletto
Gestão de Frotas LTDA., em face de todas as ilegalidades apresentadas.

5 – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer-se do Nobre Pregoeiro da Prefeitura Municipal de
Valença - BA, que receba o presente RECURSO, e que considerando os seus termos julgue-o
procedente, de modo a:

1.

Inabilitar a empresa Carletto Gestão de Frotas LTDA., como medida

de legalidade, impessoalidade, moralidade e probidade administrativa,
pelos fatos de apresentar atestados de capacidade técnica incompatíveis
com o edital e eivado de irregularidades, bem como balanço patrimonial
com dados maquiados;

2.

Que após a inabilitação da Carletto seja publicada nova data e horário

de reabertura da sessão para julgamento dos documentos e habilitação da
segunda colocada;

3.

Que instaure processo sancionatório em face da Carletto, para apurar a

inidoneidade da conduta por ela realizada no decorrer do presente certame;

Ao final, protesta pela comprovação da tese mediante apresentação de
documentos citados na peça recursal.
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E por fim, na remota e absurda hipótese de indeferimento do recurso
apresentado pela Recorrente, desde já solicitamos cópias dos autos do processo licitatório, para
que desse modo possam ser tomadas as medidas judiciais cabíveis e comunicar o ocorrido aos
órgãos de fiscalização externos (Ministério Público e Tribunal de Contas).

Termos em que,
Pede deferimento.

Santana de Parnaíba/SP, 07 de maio de 2021.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
Guilherme Leonardo de Lima Moreira OAB/SP 435.757

ROL DE DOCUMENTOS

01. CONTRATO SOCIAL E PROCURAÇÃO;
02. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ASSINADO EM 10/08/2020;
03. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ASSINADO EM 11/08/2020;
04. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA COM DECLARAÇÃO DE ADITIVO
ASSINADA EM 21/08/2020;
05. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ASSINADO EM 17/12/2020;
06. CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL;
07. CERTIDÃO EMITIDA PELO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL;
08. PARECERES E DECISÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO SERGIPE;
09. PARECER CINCATARINA;
10. RELATÓRIO DE PROVA DE CONCEITO DA PMDF;
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11. PARECER DFAM – TCE PI;
12. DECISÃO MONOCRÁTICA – TCE PI;
13. DESPACHO FMS – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO SANCIONATÓRIO.
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
VALENÇA, ESTADO DA BAHIA

Ref.: Contrarrazões ao Recurso Administrativo - Pregão Eletrônico nº 020/2021

CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.469.404/0001-30, vem,
mui respeitosamente, por meio de seu representante legal infra assinado e com
procuração nos autos, com fulcro no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal,
no art. 3º, caput e §1º, I , c/c art. 4°, XVIII da Lei Federal 10.520/2002

CONTRARRAZÕES

AO

RECURSO

ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA EMPRESA


 



 

ELETRÔNICO Nº. 020/2021

especificamente quanto ao pleno atendimento às condições
do edital pela empresa Recorrida, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

1/33
Rua Ângelo Zeni, 679 - Bom Retiro - Curitiba/PR  (41) 3149-1004
contato@rcyadvogados.com.br | www.rcyadvogados.com.br
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1. SÍNTESE FÁTICA

O Município de Valença-BA publicou licitação para
contratação da prestação de serviços que utilize tecnologia ou cartão magnético
com administração e controle (autogestão) da frota, com operação de sistema
informatizado via internet, com abertura previamente agendada para o dia 03 de
Maio de 2021 no site licitações-e.com.br.
Após etapa competitiva de lances, sagrou-se arrematante a
empresa CARLETTO por apresentar a proposta mais vantajosa.
Em ato contínuo, verificado o atendimento as condições
exigidas no Edital, a empresa CARLETTO foi declarada vencedora do lote único.
A empresa PRIME manifestou recurso, protocolando
tempestivamente as razões recursais, entretanto, com fundamentos equivocados
com intuito de levar em erro este Ilmo. Pregoeiro, mas certamente não logrará
êxito uma vez que todas as razões serão refutadas.
Importa destacar que a licitante perdedora PRIME, se
insurge em todos os certames por meio de especulações inverídicas 
completamente caluniosas e de má-fé -, em razão da sua insatisfação de não ter
sido lograda vencedora do certame, exatamente como ocorre neste caso.
Tal situação vem ocorrendo com frequência nos processos
em que qualquer empresa do grupo FITCARD não é lograda vencedora, vez que
distribui injustamente suas razões  como no caso em tela  de forma desleal e
contrária ao direito com o objetivo de alcançar sua escusa pretensão, entretanto,
certamente não logrará êxito, uma vez que a acertada decisão de declarar a
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Recorrida vencedora deverá ser mantida em estrita homenagem aos princípios
da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da isonomia e,
especialmente, da supremacia do interesse público sobre o privado.
Ademais, imperioso levar ao conhecimento deste Ilmo.
Pregoeiro, que as empresas LINK CARD, PRIME CONSULTORIA e NEO
BENEFÍCIOS atuam em conjunto, sendo que não concorrem entre si em
licitações, uma vez que formam um mesmo grupo econômico, dividindo o
mercado público, bem como impedindo outras empresas de atuarem no
segmento, o que ocorre com a Carletto que vem sofrendo grande represália em
licitações, a partir de informações falsas e distorcidas, conforme serão adiante
esclarecidas.
Trata-se de verdadeiro monopólio no mercado nacional,
sendo que tais empresas não concorrem entre si, ofertam pequenos descontos e
impedem que outras empresas de ingressem no mercado através de injusta
perseguição  exatamente como ocorre com a Carletto e outras concorrentes que
ousam ingressar nesse mercado -.
Veja que, com a participação da Carletto em licitações, as
empresas do Grupo FITCARD (LINK, NEO e PRIME) foram obrigadas a
ofertarem descontos, sendo que até o início do ingresso da Carletto neste
segmento de gerenciadora, estas empresas venciam as licitações com descontos
inferiores a 7% mantendo uma hegemonia no mercado e baixo desconto, o que
refletia em prejuízo aos cofres públicos.
Não obstante, é de fácil percepção tal grupo econômico, vez
que nunca concorrem nas mesmas licitações, mas distribuem suas injustas
alegações ora como Prime, ora como Link e ora como Neo, com o intuito de gerar
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uma falsa percepção de que várias concorrentes alegam situações similares, mas,
ao contrário, trata-se de um grupo econômico que atua em conluio com o intuito
de alcançar suas pretensões.

2.
OPERACIONAL

PELA

COMPROVAÇÃO
RECORRIDA.

DE

CAPACIDADE

CONFORMIDADE

COM

AS

EXIGÊNCIAS DO EDITAL

A empresa Recorrente alega de forma infundada e
inverídica que a Recorrida teria apresentado atestado em desconformidade com
as regras do edital, o que não procede, já que com suas alegações pretende criar
exigências não previstas no Edital, extrapolando o contido no instrumento
convocatório e na legislação, conforme será demonstrado.
Primeiramente, deve-se considerar a exata exigência do
Edital, vejamos:

7.7.1. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de
01(um) ou mais atestados, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado.
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Conforme dispõe o Termo de Referência, a frota do
Município é composta por 76 (setenta e seis) veículos, conforme item 14.1.
Diante

da

exigência

do

Edital

e

os

documentos

apresentados pela Recorrida demonstra nítido cumprimento.
Isso porque, apresentou diversos atestados de capacidade
técnica compatíveis com o objeto deste certame e, inclusive, superando o
quantitativo total de veículos  embora o edital não requisite quantitativo
mínimo - já que comprovou gerenciamento de frota em atestados que juntos
somam mais de 110 (cento e dez) veículos, vejamos:

5/33
Rua Ângelo Zeni, 679 - Bom Retiro - Curitiba/PR  (41) 3149-1004
contato@rcyadvogados.com.br | www.rcyadvogados.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K2WRIGA8VPQN5BZFBDAZ+G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
24 de Maio de 2021
40 - Ano - Nº 5700

Valença

6/33
Rua Ângelo Zeni, 679 - Bom Retiro - Curitiba/PR  (41) 3149-1004
contato@rcyadvogados.com.br | www.rcyadvogados.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K2WRIGA8VPQN5BZFBDAZ+G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
24 de Maio de 2021
41 - Ano - Nº 5700

Valença

Assim, verifica-se que os atestados apresentam o
gerenciamento de manutenção de veículos automotores, em frota com de mais
de 110 (Cento e dez) veículos, com a utilização de sistema informatizado e rede
credenciada, exatamente o objeto do edital.
É nítida a necessidade de limitação da peça recursal,
apenas no tocante as regras exigidas no edital, retirando as alegações não
previstas no Edital como a utilização de cartão e auto gestão, vez que tais
alegações revelam verdadeira e ilícita extensão às regras do edital, em
descumprimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e do
julgamento objetivo, que afastam a análise subjetiva e em condições não previstas
no instrumento convocatório.
Nesse sentido, imperioso destacar que os atestados de
capacidade técnica apresentados pela ora Recorrida atendem as exigências do
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Edital, uma vez que representa objeto compatível  senão idêntico  ao objeto
do certame.
Ora, resta evidente o atendimento ao Edital, uma vez que
os Atestados de Capacidade Técnica representam mais de 100% do quantitativo
da frota objeto do contrato, sendo inequívoca capacidade operacional, superando
 com sobras  os mínimos estabelecidos pelo TCU.
Quanto a esse ponto, relevante ressaltar o entendimento do


 

    

 é irregular a exigência de atestado

de capacidade técnica com quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de
bens e serviços que se pretende contratar, exceto nos casos em que a especificidade do
objeto recomende e não haja comprometimento à competitividade do certame,
circunstância que deve ser devidamente justificada no processo licitatório (TCU, Acórdão
3663/2016, Primeira Câmara, Relator Ministro AUGUSTO SHERMAN, 07/06/2016)
Imperioso destacar que a jurisprudência pátria é uníssona
no sentido de afastar interpretações que não encontram amparo no Edital,
especialmente em atestados de capacidade técnica, primando o respeito a
vinculação ao instrumento convocatório e ampla competitividade, princípios
estes vilipendiados no presente caso:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. MODALIDADE PREGÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR.
HABILITAÇÃO. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL.
ATESTADOS.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
DESPROVIMENTO. 1. Trata-se, na origem, de mandado de
segurança impetrado em face da habilitação de sociedade
empresária no âmbito de procedimento licitatório, na
modalidade pregão, deflagrado pela Fundação Hospital
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Estadual do Acre, destinado ao registro de preço para
contratação futura de serviços de limpeza hospitalar. 2. Em grau
de apelação o impetrante pretende reformar a sentença
denegatória da segurança, sob os argumentos de que o atestado
de capacidade técnico-operacional apresentado pela licitante,
afinal vencedora do certame, não atende ao edital e às exigências
legais. 3. A qualificação técnica deve ser exigida somente quanto
ao indispensável ao cumprimento das obrigações (art. 37, XXI,
CF/88), relacionar-se ao desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto
da licitação e limitar-se às parcelas de maior relevância e valor
(art. 30, da Lei n. 8.666/93). 4. Na espécie, a interpretação que
melhor espelha as disposições do art. 37, XXI, da Constituição
Federal, e arts. 3º e 30, da Lei n. 8.666/93, é aquela que permite a
participação do maior número de licitantes que tenham
demonstrado a prestação de serviço compatível com o serviço
de limpeza hospitalar. 5. Deve ser considerado hígido atestado
de capacidade técnica que informa a prestação de serviços no
Departamento de Polícia Técnica (Instituto Médico Legal - IML,
Instituto de Identificação, Laboratórios de DNA, Balística,
Química e Biologia), a despeito da alegação de que

corresponde à execução de serviços de limpeza em área
inferior a 5% (cinco por cento) do objeto licitado no
pregão SRP n. 236/2016, vez que o edital não especificara
a parcela de maior relevância e valor e tampouco
especificara quantitativos mínimos. 6. Recurso
desprovido.
APELAÇÕES
CÍVEIS
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
LICITAÇÃO, NA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA.
SERVIÇO MUNICIPAL DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE SOB O FUNDAMENTO
DE NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL
ATINENTES À COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO
TÉCNICA. PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA
SENTENÇA
POR
CONTRADIÇÃO.
AFASTAMENTO.
TOGADO
SINGULAR
QUE,
RESSALVANDO
SEU
ENTENDIMENTO PESSOAL, JULGA O MANDADO DE
SEGURANÇA CONFORME DECISÃO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, QUE REFORMOU INTERLOCUTÓRIA POR ELE
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PROFERIDA, NOS AUTOS, ANTES DA SENTENÇA.
RESSALVA
DE
ENTENDIMENTO
PESSOAL,
COM
JULGAMENTO
CONFORME
COMPREENSÃO
DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA A QUE SE ACHA VINCULADO O
MAGISTRADO NÃO ACARRETA QUALQUER VÍCIO CAPAZ
DE
ANULAR
A
SENTENÇA,
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
MÉRITO.
INABILITAÇÃO
DA
IMPETRANTE POR NÃO TER COMPROVADO OS
QUANTITATIVOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO EDITAL
PARA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA.
INTERPRETAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE
NÃO ENCONTRA AMPARO NO EDITAL E VIOLA OS
PRINCÍPIOS
INFORMATIVOS
DO
PROCESSO
LICITATÓRIO, NOTADAMENTE O DA VINCULAÇÃO AO
EDITAL E O DA AMPLA COMPETITIVIDADE DOS
CERTAMES PÚBLICOS. ATESTADOS DE CAPACITAÇÃO
TÉCNICA APRESENTADOS PELA IMPETRANTE QUE
COMPROVAM
A
CAPACITAÇÃO
TÉCNICOOPERACIONAL EXIGIDA PELO EDITAL. REMESSA
OFICIAL CONHECIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO
CONHECIDOS
E
DESPROVIDOS.
SENTENÇA
CONFIRMADA.
(TJ-SC - APL: 03135797920178240008 Blumenau 031357979.2017.8.24.0008, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de
Julgamento: 24/10/2019, Quarta Câmara de Direito Público)

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. LICITAÇÃO.
ATESTADO
DE
CAPACIDADE
TÉCNICA.
QUANTITATIVO
MÍNIMO.
LICITUDE.
COMPATIBILIDADE COM O OBJETO. PRINCÍPIO DA
VANTAJOSIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO
NÃO PROVIDA. 1. Trata-se de apelação de sentença em que se
indeferiu segurança pleiteada para afastar decisão de
inabilitação, em pregão eletrônico, por ausência de prova de
capacidade técnica. 2. Leitura do art. 522 do CPC leva à
conclusão de que contra decisão em que se defere ou indefere
tutela de urgência deve ser interposto agravo de instrumento. E
mais: orientada pela Súmula 405 do STF, a jurisprudência
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consigna que, prolatada a sentença, não há mais interesse para o
agravo, mesmo na forma de instrumento, interposto contra a
decisão sobre a tutela de urgência. Possivelmente, por este
motivo, a União não tenha reiterado, em contra-razões, o pedido
de julgamento do agravo retido, o que, por si só, basta para que
dele não se conheça (CPC, art. 523). 3. Em licitação, exigência de
quantitativos na capacitação técnica não pode chegar ao ponto
de obstar a participação de empresas levando-se em conta
apenas o seu porte. A estrutura da empresa, no que diz respeito
a logística e gerenciamento, pode ser ampliada e/ou adequada,
não podendo ser exigida uma medida a priori, sob pena de
afronta ao princípio (constitucional) da competitividade. 4. Não
obstante, tanto a Constituição quanto a lei ordinária reconhecem
existência de "exigências indispensáveis", tendo em vista o objeto
da licitação. 5. A licitação tem por objeto "contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de vigilância ostensiva
e armada, para atuar, de segunda a domingo, de forma
ininterrupta, no regime de turnos de 12x36 horas, em unidades
do TRT18 no interior do Estado, bem como em algumas
unidades do TRT em Goiânia, conforme anexos A e B". 6. Quanto
à capacitação técnica, o edital exige: "10.1.15. apresentação de,
pelo menos, um atestado de capacidade técnica, compatível com
o objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado comprovando que a licitante executa ou
executou serviços de vigilância ostensiva e armada em postos
ininterruptos (sistema de revezamento 12x36h), com no mínimo
de 25 (vinte e cinco) postos de trabalho, por um período de 03
(três) meses consecutivos". 7. A prestação de serviços "de forma
ininterrupta", expressamente indicada no objeto, ganha especial
relevância quando os anexos A e B revelam que se trata de 55
(cinqüenta e cinco) postos de serviço, para um quantitativo de
110 (cento e dez) vigilantes, distribuídos por Goiânia e mais 23
(vinte e três) cidades do Estado de Goiás. Assim, a exigência de
prova de prestação de serviços "de vigilância ostensiva e armada
em postos ininterruptos" e pelo quantitativo "mínimo de 25
(vinte e cinco) postos de trabalho" não parece abusiva. 8.
Contrário disso. A exigência (inclusive e especialmente tendo em
vista o quantitativo mínimo) está em perfeita harmonia com o
pressuposto de que, em certos casos, como o da espécie, o
cumprimento do objeto depende de presente (ou anterior)
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experiência de estrutura (pessoal, equipamentos, logística)
suficiente a permitir a exeqüibilidade da prestação em tempo e
modo contratados. O foco da questão, aqui, não está na
observância dos princípios da competitividade, da isonomia ou
até mesmo da vantajosidade, mas no risco que a nulificação da
exigência de capacidade técnica criaria para o êxito da licitação
e, por desdobramento, da contratação. 9. A impetranteagravante jamais apresentou atestado que atendesse às (lícitas e
legítimas) exigências do edital. É necessário ter presente que se
trata de mandado de segurança, em que a noção de direito
líquido e certo, indispensável à ordem, está na prova préconstituída. 10. Não prospera a alegação de que, em nome de um
excessivo rigor, o princípio da vantajosidade estaria sendo
violado, haja vista que a proposta da impetrante-apelante tem
preço menor que o negociado com a segunda colocada,
declarada, posteriormente, vencedora. Isso porque a incidência
do princípio da vantajosidade não prescinde de propostas
válidas. A validade das propostas, de sua vez, somente se
perscruta entre as licitantes devidamente habilitadas. Não há de
se cogitar, portanto, sobre "vantagem competitiva" quando
ofertada por licitante que, nos termos da lei, não logrou
habilitação. 11. Agravo retido de que não conhece. 12. Apelação
a que se nega provimento.
(TRF-1
AMS:
00034986120134013500,
Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA,
Data de Julgamento: 30/04/2014, QUINTA TURMA, Data de
Publicação: 11/06/2014)

PJe
ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO.
PREGÃO
ELETRÔNICO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA DE ACORDO COM O EDITAL.
COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO
DO
PRODUTO
LICITADO
NO
QUANTITATIVO
NECESSÁRIO.
DESARRAZOABILIDADE.
SENTENÇA
MANTIDA. 1. Hipótese em que a empresa impetrante, foi
considerada inabilitada no Pregão Eletrônico nº 5/2017, tipo
menor preço, promovido pela Superintendência de Polícia
Rodoviária Federal no Tocantins, cujo objeto é o fornecimento de
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34.053 frascos de protetor solar FPS 60, sob o argumento de
incapacidade técnica para o fornecimento de quantidade exigida
no edital, em razão dos atestados de capacidade técnica
apresentados referirem-se a materiais diversos do objeto licitado,
bem como do somatória não atingir o limite total previsto no
edital. 2. O edital exige comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto da licitação. Não foi exigido que os
atestados fornecidos expressassem exatamente as quantidades
e características dos objetos licitados que se pretende contratar.
3. A exclusão da empresa autora do processo licitatório por tal
fundamento foi desprovida de razoabilidade, vez que ela
apresentou a documentação exigida em conformidade com o
constante do edital, comprovando ter capacidade suficiente para
fornecer os produtos licitados, na quantidade necessária. 4.
Remessa oficial a que se nega provimento.
(TRF-1
REOMS:
10002488620174014300,
Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIELE MARANHAO
COSTA, Data de Julgamento: 24/04/2019, QUINTA TURMA,
Data de Publicação: 17/05/2019)

Ademais, imperioso destacar que a emissão do atestado de
capacidade técnica em favor da Recorrida por si só comprova o atendimento a
todas as condições contratuais, uma vez que o documento emitido teve como
fundamento a exemplar prestação de serviços por parte da Recorrida e a
inexistência de qualquer ato desabonador.
Outrossim, resta evidente que o atestado atende ao
exigido no Edital, sendo óbvio que a empresa Recorrida cumpriu
satisfatoriamente o contrato junto da Prefeitura de Rio Branco do Sul e, por
tal motivo, a Municipalidade emitiu o Atestado de Capacidade Técnica
apresentado neste certame, o qual atende aos requisitos objetivamente
estipulados no edital, sem qualquer margem de dúvida.
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A empresa Recorrente, em nítida concorrência desleal,
tenta a todo custo e sem qualquer prova macular a imagem da Recorrida, desta
vez alega que o atestado de gerenciamento de frota por gerenciamento
compartilhado gera riscos ao erário, o que é um absurdo, uma vez que a gestão
compartilhada - como o próprio nome sugere  o compartilhamento das ações
entre a contratante e a contratada para que se obtenham melhores preços e
condições, tutelando o interesse público sendo que a decisão final em aprovar o
orçamento é SEMPRE E EXCLUSIVAMENTE do Gestor Público.
Ademais, convém destacar que a ora Representante possui
expertise em gestão compartilhada e também em autogestão. Nesse sentido,
importante destacar que, analisando-se as distinções entre as espécies autogestão
e gestão compartilhada tem-se que a gestão compartilhada é espécie
tecnicamente MAIS complexa que a autogestão.
Nessa espécie, a gestora da frota (contratada) compartilha
as responsabilidades em buscar o menor preço e as melhores condições com a
Rede Credenciada, gerando maior eficiência e economicidade, sendo que a
decisão em aprovar ou não é sempre e exclusivamente do gestor público.
Já a espécie de autogestão, a gerenciadora (contratada)
fornece apenas o sistema e a rede credenciada, e não se responsabiliza por mais
nada. Ou seja, toda atuação será feita exclusivamente pela Contratante. Já de
imediato é possível constatar que a atuação operacional (técnica) nesta espécie é
de menor complexidade, já que há apenas o fornecimento de sistema e
apresentação de rede credenciada.
Assim, a licitante que possui atestado de gerenciamento de
frota na espécie gestão compartilhada demonstra maior capacidade operacional,
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isso porque, além de fornecer o sistema e a rede credenciada, possui
experiência na negociação e apoio a CONTRATANTE, buscando melhores
preços para que a decisão final a ser tomada pelo gestor público seja a que
melhor atenda ao interesse público.
Ademais, o Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina, em representação formulada pela ora Recorrida, cuja decisão foi de
reconhecer que atestado de gerenciamento de frota de gestão compartilhada é de
maior complexidade técnica, vejamos::
Retornando os autos à apreciação desta Relatora, destaco que no sistema
de autogestão, a contratada fornece apenas o sistema e a rede
credenciada, não se responsabilizando pelos demais encaminhamentos.
Já quando o serviço é prestado na forma de gestão compartilhada, as
ações para que se obtenham melhores preços e condições são
compartilhadas entre a contratante e a contratada, cabendo ao gestor
público emitir a decisão final que aprova o orçamento. Desse modo, foi
demonstrado nos autos que o sistema de gestão compartilhada
é mais complexo do que o de autogestão.
Nesse contexto, a inabilitação da empresa Carletto Gestão de
Frotas Ltda. não se justificou, já que foi apresentado atestado
de capacidade técnica de serviço com complexidade superior ao
licitado, o qual deveria ter sido aceito, conforme dispõe o
parágrafo terceiro do artigo 30 da lei n. 8.666/93  (grifo
nosso)
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Em relação a compatibilidade da aptidão técnica, a Lei nº
8.666/93, como no texto modificado pela Lei nº 8.883/94, o § 3o do art. 30 proíbe
a recusa da aptidão por similaridade, estipulando que "será sempre admitida a
comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares
de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior".
A admissão de similares impede a exigência de iguais,
que afastaria competidores que, mesmo não tendo ainda feito obra ou serviço
igual ao objeto da licitação, podem executá-lo, por já haver executado similares.
Assegura a acessibilidade e a competitividade do certame, princípios basilares
da licitação, cuja inobservância a vicia.
A empresa Recorrente, tem por objetivo extrapolar a
exigência do edital, na medida que o instrumento convocatório não exigiu
idênticos prazos de duração, o que é vedado pela legislação, uma vez que é
expressamente vedado a exigência de atestado de serviço idêntico.
Embora os atestados apresentados sejam nitidamente
similares  senão idênticos  tem-se que não é permitido pela Lei exigir que o
licitante tenha executado serviço idêntico ao licitado, à medida que restringe a
competição, diminui o universo de competidores e frustra o objetivo maior
da licitação que é a obtenção da proposta mais vantajosa.
Ressalta-se os comandos legais grifados no excerto do art.
3, da Lei 8.666/93:

 3 - ...
§ 1o É vedado aos agentes públicos:
I  admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação, cláusulas ou condições que comprometam,
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restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato.

É no mesmo sentido a Súmula 263 da Corte de Contas:
  a comprovação da capacidade técnico-operacional das
licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado,
é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos
mínimos em obras ou serviços com características semelhantes,
devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a
complexidade do objeto a ser   

Marçal Justen Filho leciona sobre em sua obra Comentários
à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética. 11 ed:

 Vale insistir acerca da inconstitucionalidade de exigências
excessivas, no tocante à qualificação técnica. Observe-se que a
natureza do requisito é incompatível com disciplina precisa,
minuciosa e exaustiva por parte da Lei. É impossível deixar de
remeter à avaliação da Administração a fixação de requisitos de
habilitação técnica. Essa competência discricionária não pode ser
utilizada para frustrar a vontade constitucional de garantir o
mais amplo acesso a licitantes, tal como já exposto acima. A
Administração apenas está autorizada a estabelecer exigências
aptas a evidenciar a execução anterior de objeto similar. Vale
dizer, sequer se autoriza exigência de objeto idêntico. (...)
Também não se admitem requisitos que, restritivos à
participação no certame, sejam irrelevantes para a execução do
objeto licitado. Deve-se considerar a atividade principal e
essencial a ser executada, sem maiores referências a
especificações ou detalhamentos. Isso não significa afirmar que
tais peculiaridades sejam irrelevantes. São significativas para a
   !  #   $ 
&    Não cabe à
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Administração ir além do mínimo necessário à garantia do
princípio da República. Logo, não se validam exigências que,
ultrapassando o mínimo, destinam-se a manter a
!"#!$&!'!*+"489 ;<==>!?#"
4"+
A Lei nº 8.666 disciplinou de modo minucioso a matéria da
qualificação técnica. Um dos caracteres mais marcantes da Lei nº
8.666 foi a redução da margem de liberdade da Administração
Pública nesse campo e a limitação do âmbito das exigências.
Buscou evitar que exigências formais e desnecessárias acerca
da qualificação técnica constituam-se em instrumentos de
indevida restrição à liberdade de participação em licitação. (...).
A legislação vigente não proíbe as exigências de qualificação
técnica, mas reprime as exigências desnecessárias e meramente
formais" (grifos nossos)

Quanto ao tema exigências excessivas, é neste mesmo
sentido o posicionamento da jurisprudência:

Acórdão TCU nº 2.147/2009   '  *+; #

exigências de atestados de capacidade técnicooperacional aos
mínimos que garantam a qualificação técnica das empresas para
a execução do empreendimento, devendo abster-se de
estabelecer exigências excessivas, que possam restringir
indevidamente a competitividade dos certames, (...) a exemplo
dos Acórdãos 1.284/2003- Plenário; 2.088/2004-Plenário;
2.656/2007-Plenário; 608/2008-Plenário e 2.215/2008-Plenário),
cumprindo o que prescreve o art. 37 da Constituição Federal e o
 ;=
>  ?@@@WY**;[ \] 
Acórdão TCU nº 112/2011   '  + ^ ] 
\_
de comprovação de prestação de serviços em volume igual ou
superior ao licitado extrapola os requisitos definidos nos arts. 27
a 31 da Lei 8.666/1993, bem como contraria a jurisprudência do
tribunal acerca do assunto (acórdãos 170/2007, 1.390/2005,
1.094/2004 e 1.937/2003 do Plenário e acórdão 2.309/2007 da 2ª
Câmara). Configura-se, assim, restrição à competitividade do
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certame, com infração ao inciso I do art. 3º do Estatuto das
> `  \] #
DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE
MÃO-DE-OBRA. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE
TÉCNICO-OPERACIONAL. ATESTADOS HÁBEIS. REGISTRO
NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.. 4.O fato da
prestação desses serviços de fornecimento de mão de obra
especializada em serviços gerais ter ocorrido em locais diversos
de estabelecimentos escolares não implica na ausência de
capacidade técnica da recorrida em prestá-lo, o que, destaquese, é o que efetivamente se busca aferir quando se exige a
apresentação de tais atestados como requisito de habilitação
em
um
procedimento
licitatório..
(TJ-PE
AI:
187424720088170001 PE 0007022-86.2008.8.17.0000, Relator: Luiz
Carlos Figueirêdo, Data de Julgamento: 15/03/2011, 7ª Câmara
Cível, Data de Publicação: 54/2011)

Destaca-se outro trecho do posicionamento de Marçal
Justen Filho:

 >   = ?@@@W*; $ 
#  # # w
da qualificação técnica. Um dos caracteres mais marcantes da Le
i n. º 8.666 foi a redução da margem de liberdade da
Administração Pública nesse campo e alimentação o do âmbito
das exigências. Buscou evitar que exigências formais e
desnecessárias acerca da qualificação técnica a constituam-se e
em instrumentos de indevida restrição à liberdade de
participação em licitação. O objetivo é eliminar distorções
ocorridas no sistema anterior, em que os requisitos de
qualificação técnica acabavam por inviabilizar o acesso de
muitas empresas à licitação. Isso não significa substituir uma
distorção por outra. A legislação vigente não proíbe as exigências
de qualificação técnica, mas reprimem exigências desnecessárias
ou meramente formais. A Administração não tem liberdade
para impor exigências quando a atividades executada não
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apresentar complexidade e nem envolver graus mais elevados
de aperfeiçoamento. Especialmente em virtude da regra
constitucional (art. 37, XXI), somente poderão o seriam
impostas exigências compatíveis com o mínimo de segurança
da Administração Pública. A regra é sempre a mesma: não
poderão ser impostas exigências excessivas ou inadequadas

Não obstante, convém destacar que o mesmo atestado de
capacidade técnica foi apresentado em certames idênticos promovidos por
outros órgãos públicos que confirmaram a ampla compatibilidade técnica, o que
põe fim ao fundamento desesperado da Recorrente.
Não obstante convém destacar que o Atestado de
Capacidade Técnica de Rio Branco do Sul foi atualizado em duas oportunidades
por requerimento da Recorrida, visando obter os documentos sempre
atualizados já que o contrato estava ainda em execução.
Note-se que, diante de diversas diligências que o
Município de Rio Branco do Sul, o mesmo complementou o objeto do Atestado
fazendo incluir que se trata de serviço prestado de forma online e com rede
credenciada, o que é a realidade, conforme se passa a comprovar.
Para tanto, anexa-se ao presente, telas do sistema de
gerenciamento totalmente WEB, utilizado pela Recorrida para prestar os serviços
de gerenciamento à Prefeitura de Rio Branco do Sul, em que há credenciadas e
OS emitidos pelo Gestor para cotação e posterior execução pela rede credenciada,
bem como a existência de rede credenciada:
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Comprovação que a prestação de serviço é feita online:
Tela inicial de login com endereço internet (sistema
WEB):

Comprovação de que há rede credenciada:

a)

Tela de acesso comprovando a existência da rede

credenciada e demais informações disponíveis ao gestor
da frota
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Outrossim, resta evidente que a empresa vencedora
cumpriu satisfatoriamente contrato junto a Prefeitura de Rio Branco do Sul,
e por tal motivo, a Municipalidade emitiu o Atestado de Capacidade Técnica
apresentado neste certame, o qual atende aos requisitos objetivamente
estipulados no Edital, sem qualquer margem de dúvida, conforme
amplamente demonstrado.
Verifica-se, ainda, que ao contrário do informado pela
Recorrente, a Certidão emitida pela nova gestão do Município de Rio Branco do
Sul depois de encerrado o contrato, não demonstra qualquer irregularidade,
uma vez que é de praxe que pendências financeiras devem ser conferidas pela
nova gestão.

22/33
Rua Ângelo Zeni, 679 - Bom Retiro - Curitiba/PR  (41) 3149-1004
contato@rcyadvogados.com.br | www.rcyadvogados.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K2WRIGA8VPQN5BZFBDAZ+G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
24 de Maio de 2021
57 - Ano - Nº 5700

Valença

Assim sendo, resta evidente que a empresa Recorrida
atendeu  com sobras  ao requisito do Edital, apresentando diversos atestados
de capacidade técnica com compatibilidade com o objeto do certame,
demonstrando inequívoca qualificação operacional para a execução do futuro
contrato.

3.

DA

REGULAR

FORMA

DE

ATUAÇÃO

DA

RECORRIDA. DESCONTO SOBRE O ORÇAMENTO EMITIDO PELA REDE
CREDENCIADA

E

APROVADO

PELO

GESTOR.

EFETIVA

ECONOMICIDADE

Novamente  e como costumeiro  a Recorrente traça
alegações infundadas, sem qualquer prova de suas alegações.
A Recorrente participa de diversas licitações com descontos
ainda maiores que os ofertados pela Recorrida nesse certame, chegando a quase
30% em alguns casos, vejamos:
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Município de Montes Claros (28,62%)

EMBASA 27,73%
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Desconto 28,20% ofertado pela Prime na PREFEITURA
DE PALMEIRÓPOLIS

Importante também destacar que não se pode presumir
descumprimento de um contrato que sequer foi firmado  como aduz a
Recorrente  e sem qualquer prova de suas alegações. A atuação da Recorrente
beira a má-fé.
Em relação aos preços, salienta-se que o sistema é
parametrizado para que o desconto seja aplicado sobre o orçamento aprovado
pelo Gestor, sendo observadas as tabelas dos fabricantes, conforme consta no
Edital, gerando efetiva economicidade e controle do gestor público.
Nesse sentido, não assiste razão a Recorrente uma vez que
o edital é nítido ao regulamentar tal tema, uma vez que já consta que o
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faturamento deverá considerar a taxa de administração, a qual foi ofertada taxa
negativa, o que, por óbvio, representará desconto.
Não obstante, não é demais frisar que o orçamento somente
pode ser aprovado pelo Município de Valença, sendo observada sempre a
proposta mais vantajosa, conforme condições amplamente especificadas em
Edital.
Resta evidente o atendimento da Recorrida uma vez que a
sistemática da contratação estipulada no Edital é e clara ao reservar ao Município
a atribuição de solicitar e aprovar orçamento, bem como exigir que o faturamento
deve incluir a taxa de administração, que neste certame é negativa.
Em outras palavras, o desconto ofertado será aplicado
sobre o menor orçamento aprovado pelo Gestor Público, em minucioso
faturamento, esvaziando todas as infundadas alegações da Recorrente.
Ademais, importante considerar que a empresa Carletto
jamais foi punida em nenhum órgão ou Tribunal de Contas, demonstrando que
possui uma atuação transparente e eficiente, o que não é o caso da Prime que
coleciona processos e rescisões contratuais por descumprimento.
Ainda, conforme amplamente exposto, não é possível
presumir descumprimento contratual de um contrato sequer firmado, sendo
que a Recorrida manifesta sua total compatibilidade com todos os requisitos
deste Edital.
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4. BALANÇO PATRIMONIAL EM CONFORMIDADE
COM O EXIGIDO NO EDITAL E COM A LEGISLAÇÃO

A Recorrente  como habitualmente faz - traça alegações
infundadas, baseada em mero inconformismo, com o objetivo de tumultuar o
certame. Desta vez, alega que a Recorrida apresentou Balanço Patrimonial de
forma irregular, o que beira as raias do absurdo.
Isso porque, o Balanço Patrimonial apresentado pela
Recorrida está perfeitamente em conformidade com a legislação, devidamente
registrado/homologado no órgão competente, cujo registro deu-se após regular
processo administrativo que desarquivou os livros registrados sob os ns.
20/007860-7 e 20/019577-8, cuja informação consta expressamente no termo de
abertura e também nas notas explicativas constantes no arquivo apresentado
pela Recorrida, o que em nada altera suas demonstrações contábeis.
É nítido o desespero da Recorrente, uma vez que traz livros
que foram desarquivados em Novembro de 2020, ou seja, muito antes da
abertura deste certame.
Tendo em vista que o presente certame foi aberto na data
de 03 de Maio de 2021, qualquer fato anterior a esta data é irrelevante, sendo
considerado apenas o documento apresentado pela Recorrida, ou seja, o Livro
02 registrado sob o nº. 20/053494-7.
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Salienta-se que, conforme certidão anexa, este é o único
registro vigente e válido na Junta Comercial relativo ao exercício de 2019, senão
vejamos:

Resta, portanto, evidente que o balanço patrimonial
apresentado pela Recorrida é o vigente e devidamente registrado na Junta
Comercial, o que evidencia sua plena conformidade com a legislação vigente.
Ademais, tem-se por óbvio o atendimento aos requisitos do
Edital ao apresentar Balanço Patrimonial devidamente registrado na Junta
Comercial, ou seja, homologado pelo órgão competente, bem como com os
índices contábeis muito superiores aos mínimos exigidos no Edital,
demonstrando inequívoca saúde financeira para suportar o futuro contrato,
esvaziando todas as falaciosas teses da Recorrente.
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A Recorrente, mais uma vez, tenta levar em erro este
Pregoeiro, trazendo decisão monocrática e temporária do Tribunal de Contas do
Piaui relativo a um edital de outro ente federativo, bem como sobre outro livro
completamente distinto que foi desarquivado pela junta comercial em Novembro
de 2020, ou seja  novamente repetindo  bem antes da abertura deste certame,
não interferindo em nada no livro apresentado que é o vigente e devidamente
homologado pela Junta Comercial.
Não obstante, com o intuito de tumultuar o certame, a
Recorrente alega de forma infundada que a Recorrida teria utilizado um
terreno/imóvel de apenas R$ 25.000,00 para turbinar suas demonstrações
contábeis, o que não faz sentido algum.
Como se um terreno no valor de R$ 25.000,00 pudesse
alterar a boa saúde financeira da empresa, o que beira as raias do absurdo.
Ora, uma empresa que possui patrimônio líquido de mais
de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), um terreno/imóvel de apenas R$
25.000,00 não impacta em nada nas demonstrações contábeis.
A empresa Recorrente intenta essa Administração a
requerer a comprovação de tal bem  que sequer interferem na boa saúde
financeira da empresa, entretanto, tal medida viola a proteção aos lançamentos
contábeis dos empresários, sendo que a legislação restringe até a atuação judicial,
limitando a exibição integral quando necessária para resolver questões de
falência, senão vejamos:

Art. 1.191. O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos
livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver
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questões relativas a sucessão, comunhão ou sociedade,
administração ou gestão à conta de outrem, ou emcaso de
falência.

Inobstante tal situação é de conhecimento comum que a
LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) atualmente em vigor tem como
fundamento o respeito a privacidade e outros preceitos que visam a
inviolabilidade de informações pessoais, aplicando-se tanto para a pessoa física
como a pessoa jurídica.
Ademais, imperioso destacar que não cabe ao Município de
Valença, nem tampouco a Recorrente, verificar questões acerca das
demonstrações contábeis do livro apresentado. Isso porque, o Código Civil traz
expressa proibição:
"Art. 1.190. Ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma
autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer
ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a
sociedade empresária observam, ou não, em seus livros e fichas,
as formalidades prescritas em lei.

Art. 1.191. O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos
livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver
questões relativas a sucessão, comunhão ou sociedade,
administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de
falência."

Outrossim, em homenagem a boa-fé objetiva, a empresa
Recorrida comprova através de escritura pública em anexo, a propriedade do
bem desde 2018.
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Ao contrário do alegado pela Recorrente, a Recorrida
possui o registro do imóvel em seu nome, fazendo-se juntar em anexo a cópia da
matrícula atualizada do imóvel.

Para que não subsista qualquer dúvida, a empresa
Recorrida, envia em anexo Certidão Negativa de Débitos Municipais (IPTU)
emitido pelo Município de Paranhos sobre a regularidade tributária do imóvel
em nome da Recorrida, vejamos:
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Assim sendo, torna-se evidente que as alegações da
Recorrente - sempre recheadas de inverdades - tem como objetivo manchar o
nome da Recorrida, bem como tumultuar o andamento do certame com
inverdades e falácias, das quais a Recorrente sequer consegue provar.
Outrossim, resta nítido o atendimento a todos os requisitos
do Edital pela Recorrida, especialmente em relação a habilitação econômico
financeira, além de apresentar a proposta mais vantajosa ao Município de
Valença.
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5. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto e à luz dos princípios basilares
que norteiam a licitação pública, requer-se:
A) que sejam recebidas as presentes contrarrazões, por
tempestivas, nos termos da Legislação em vigor;
B) que seja negado provimento, sendo mantida incólume a
decisão da (a) Ilmo (a). Pregoeiro (a), ratificando-se a habilitação da empresa
CARLETTO para o lote único, uma vez que apresentou a proposta mais
vantajosa, bem como atendeu a todos os requisitos estabelecidos objetivamente
no instrumento convocatório;
C) não sendo este o entendimento de Vossa Senhoria, que
submeta o Recurso e estas contrarrazões à Autoridade Superior competente para
apreciação final;
Assim, por ser justo e totalmente razoável, espera-se por
um parecer favorável à Recorrida.
Termos em que,
Espera-se o deferimento.
Curitiba/PR, 10 de Maio de 2021.

CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA
FLAVIO HENRIQUE LOPES CORDEIRO
ADVOGADO  OAB/PR 75.860
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