SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

Ao Magnífico Reitor,

Pregão Eletrônico 22/2020
Processo: 23076.047375/2019-73
Assunto: Licitação. Homologação.
Recife, 02 de setembro de 2020.
Trata o presente processo de registro de preços para escolha da proposta mais
vantajosa para eventual aquisição de MATERIAL ELÉTRICO (Cabos, Postes, Lâmpadas,
Reatores, Contactores, Fusíveis etc) para atender as necessidades da Universidade Federal de
Pernambuco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

Promovida à adjudicação, conforme Termo Doc. 163, sugiro a homologação dos itens
adjudicados.
Os SICAF’s das empresas que tiveram suas propostas aceitas e habilitadas
encontram-se nos Docs. 149 – 159.
Não houve registro de intenção de recursos.
A ata de realização do pregão e o resultado por fornecedor encontram-se nos Docs.
161-162 respectivamente, como também no site http://www.comprasgovernamentais.gov.br/,
através do link: gestor de compras > consultas > pregões > atas/anexos.
As empresas a seguir, aceitas e habilitadas, apresentam Impedimento Indireto no
SICAF:
1- LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,
CNPJ. 31.742.923/0001-42, Grupo 09
2- WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI, CNPJ: 08.772.301/0001-45, itens
41, 48 e 65.

A funcionalidade emite um alerta na hora em que o gestor público for consultar a situação do
fornecedor no Sicaf. O aviso diz se os sócios do CNPJ consultado correspondem a um CPF

cadastrado como dirigente ou cônjuge de um outro cadastro que esteja com Declaração de
Inidoneidade vigente no sistema. (...)
A regra implementada realiza o cruzamento de informações referentes a ocorrências
impeditivas indiretas do fornecedor e visa evitar possível tentativa de burla à penalidade de
inidoneidade e de impedimento de contratar ou licitar com a Administração Pública, por
intermédio de constituição de outra sociedade empresarial, pertencente aos mesmos sócios e
que atue na mesma área.
O Tribunal de Contas da União manifestou-se no Acórdão nº 1.831/2014 – Plenário e
Acórdão 2.218/2011 - 1ª Câmara, nos quais considerou a possibilidade de extensão de
sanção de inidoneidade a outra empresa, por ter havido tentativa de burla a penalidade
outrora imposta, utilizando a Egrégia corte de contas do instituto da desconsideração
da personalidade jurídica. Deste modo, a informação apresentada no sistema serve
apenas como um alerta, e deverá haver análise caso a caso para fins de comprovação
de fraude a qual pode ser caracterizada, dentre outros motivos, por aqueles informados
nos acórdãos supracitados.

Assim, constatado o alerta da restrição citada, devem ser avaliadas as circunstâncias, os fatos
concretos e os indícios de que houve a criação ou uso de pessoa jurídica exclusivamente com
o intuito de possibilitar a burla da pena administrativa anteriormente aplicada.
Informamos, ainda, que a mera existência de Ocorrência Impeditiva Indireta não pode
ser interpretada como impedimento de contratar com o Poder Público, cabendo ao pregoeiro
diligenciar antes de desclassificar a empresa, a fim de verificar a existência ou não da fraude.

Após a convocação no sistema Comprasnet dos fornecedores para se manifestarem,
garantindo a oportunidade de ampla defesa e o contraditório, passamos às seguintes
análises:

LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA (IMPEDIMENTO INDIRETO com a CSM COMERCIO E SERVICO LTDA.)

Doc. 153

LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ.
31.742.923/0001-42 – Abordagem Vinculo 01: Data de abertura 10/10/2018, logradouro: AV
DAS ALAGOAS, 358. LOTE 583 B – NEOPOLIS – NATAL – RN.
Nome: JUVENIL RODRIGUES NETO - CPF: 703.298.334-05, Participação Societária:
100,00%
Vínculo 1: Fornecedor 10.471.531/0001-16 - CSM COMERCIO E SERVICO LTDA
CPF/CNPJ comum: Vínculo com 31.742.923/0001-42: Vínculo com 10.471.531/0001-16:
046.347.404-00 Sócio/Admin inativo (19/03/2020 07:57). Dirigente inativo (21/05/2015 09:56) e
Sócio/Admin inativo (21/05/2015 09:56).

A empresa CSM CSM COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ. 10.471.531/0001-16,
com data de abertura em 12/11/2008, Logradouro AV AYRTON SENNA, 357, loja 02 em
CAPIM MACIO – Natal-RN, cujo sócio majoritário, participação Societária: 100,00%, é
LUCIENE ARAUJO DO NASCIMENTO, CPF. 737.639.504-00, encontra-se INATIVA desde
24/06/2019.
O senhor CLAYTON REIS DO REGO, CPF. N. 046.347.404-00, encontra-se inativo
Sócio/Admin desde (21/05/2015) da CSM COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ.
10.471.531/0001-16.
O senhor CLAYTON REIS DO REGO, CPF. N. 046.347.404-00 Sócio/Admin encontrase inativo desde (19/03/2020) da empresa LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS
DE CONSTRUCAO LTDA, conforme consta do Contrato Social no Aditivo 01 registrado na
JUCERN sob o Nº 20200105965, datado de 18.03.2020, em sua cláusula Primeira, retirou-se
da sociedade baixo informada:
“CLÁUSULA PRIMEIRA Retira-se da sociedade o sócio CLAYTON REIS DO REGO,
transferindo 60.000 (sessenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 cada quota, totalizando R$
60.000,00 (sessenta mil reais) do capital da sociedade para JUVENILRODRIGUES NETO, já
qualificado acima.”

Restando o como único dirigente o senhor JUVENIL RODRIGUES NETO, CPF:
703.298.334-05 Participação Societária: 100,00% conforme Cláusula Terceira abaixo:
“CLÁUSULA TERCEIRA A administração da sociedade caberá ao sócio JUVENIL
RODRIGUES NETO, acima já qualificado, e a ele caberá a responsabilidade ou representação
da sociedade ora constituída ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em todos os
atos pertinentes aos objetivos da sociedade, com poderes e atribuições perante os órgãos
públicos, assinaturas de documentos e cheques e a quem autorizada a utilização do nome
empresarial. 1 O sócio administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou
porse encontrarsob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, da prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade (art. 1.011,
1..CC/2002).”

LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA (IMPEDIMENTO INDIRETO com a JRN COMERCIO VAREJISTA DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI.)

Doc. 153

Vínculo 2: Fornecedor 28.347.594/0001-20 - JRN COMERCIO VAREJISTA DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI CPF/CNPJ comum: Vínculo com 31.742.923/0001-42:

Vínculo com 28.347.594/0001-20: 703.298.334-05 Dirigente e Sócio/Admin. Sócio/Admin
inativo (10/03/2020).
A empresa JRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,
CNPJ. 28.347.594/0001-20, Data de abertura: 04/08/2017, logradouro: Av. DAS ALAGOAS,
358 - LOJA 01 – NEOPOLIS – NATAL – RN, cujo sócio majoritário, com participação
Societária: 100,00%, é MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO, CPF. 422.597.114-72, genitora do
senhor JUVENIL RODRIGUES NETO - CPF: 703.298.334-05, Sócio/Admin. Inativo desde
(10/03/2020).
A empresa JRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
encontra-se com Impedimento de Licitar no âmbito: Órgãos do Governo Federal.
Portanto, s.m.j., diante de todo o exposto, este pregoeiro entende que não cabe
desclassificação da LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA.

WZ
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(IMPEDIMENTO

Doc. 159

INDIRETO com a JRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI.)

WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI, CNPJ: 08.772.301/0001-45, Data de
abertura 09/03/2007, Logradouro R ANTONIO JOSE DA SILVA, 9 – JARDIM SINOBE –
FRANCISCO MORATO – SP.
Nome: WESLEY LAURENCO DE BARROS - CPF: 302.976.898-86, Participação
Societária: 100,00%.

Vínculo 1: Fornecedor 10.752.963/0001-03 - FLASH COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ comum: Vínculo com 08.772.301/0001-45:
vínculo com 10.752.963/0001-03: 302.976.898-86 Cônjuge do Sócio/Admin 331.998.868-92
inativo (21/09/2016), Dirigente e Sócio/Admin. Dirigente inativo (20/06/2016) e Sócio/Admin
inativo (20/06/2016).
O Sr. WESLEY LAURENCO DE BARROS, de fato, era sócio também da empresa da
FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA, porém, conforme
comprovado pelos documentos inseridos no sistema Comprasnet, após solicitação por este
pregoeiro, observou-se que em 14/06/2016, o Sr. WESLEY LAURENCO DE BARROS,
registrou na JUCESP, sua retirada da empresa FLASH COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS E SERVICOS LTDA.
Portanto, s.m.j., diante de todo o exposto, este pregoeiro entende que não cabe
desclassificação da WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI.
À vista do exposto, forçoso concluir não há qualquer restrição à eventual contratação
da empresa licitante que tenha contra si a indicação de uma ocorrência impeditiva indireta no

SICAF. Até porque, como se viu, esta nova ferramenta não tem por finalidade obstaculizar as
contratações públicas.

Considerando a CI-PGF nº 283/2012, a homologação de licitações deve ser realizada
pela autoridade superior, Magnífico Reitor, independente da audiência da Procuradoria, salvo
as situações nas quais, a juízo do Gabinete, mereçam atenção da Procuradoria.
A SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação disponibilizou uma
ferramenta para formação de CADASTRO DE RESERVA com o objetivo de registrar os
licitantes que aceitarem cotar os bens/serviços com preços iguais aos do licitante vencedor,
atendendo ao disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892 de 2013. Desta forma, a convocação
será feita no momento da HOMOLOGAÇÃO pela autoridade competente.

Após a homologação devem os autos retornar à Divisão de Licitações para publicação
do resultado de julgamento conforme exige artigo 30, inciso XII, “b”, do Decreto 5.450/2005.

Atenciosamente,

__________________________________________

Jorge Olimpio do Nascimento
Pregoeiro/UFPE
SIAPE 1132225
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