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Trata-se de Processo Administrativo de Responsabilizacão (PAR) instaurado em desfa-

vor das empresas HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA, CNPJ no 35.997.345/0001-46, e COMERCIAL GUANABARA LTDA- EPP (antiga

DEBORA DAZZI PIOL - EPP e atual SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP), CNPJ

n° 10.269.296/0001-02, em razäo dos fatos delineados na Portaria SECONT n° 082-S

(fls. 244-245), datada de 24 de malo de 2016, os quais, em tese, guardam subsunção

corn os lilcitos administrativos tipificados no artigo 50, inciso IV, alineas "a", "b' e "e", da

Lei no 12.846/2013 (Lei Anticorrupção Empresarial) e no artigo 70 da Lei n° 10.520/2002

(Lei do Pregão).

Originou -se o presente feito por meio da Portaria n° 009/2015, norrnativa responsável

por deflagrar o procedimento prelirninar de apuração. Segundo noticiado a SECONT,

teriam as ernpresas HOSPIDROGAS e DEBORA DAZZI PIOL, rnediante conluio, frau-

dado e/ou frustrado o caráter competitivo de procedirnento IicitatOrio realizado pela Se -

cretaria de Estado da Saüde do EspIrito Santo (SESA). Tratou -se do Pregáo Eletrônico

n° 0425/2014, cujo objeto era o registro de preços para aquisiçào de medicamentos (fis.

09-10). 0 Lote 02 do certarne foi arrernatado pela HOSPIDROGAS, tendo logrado a

segunda colocaçäo a empresa DEBORA DAZZI PIOL (fls. 20). Suspeitou -se, ainda, que

esta Ultima empresa (DEBORA DAZZI PIOL) havia sido constitulda de modo fraudulento

ou irregular para participar de Iicitacöes püblicas.

Irresignada corn o resultado do Pregào n° 0425/2014, a sociedade ernpresária CHIESI

FARMACEUTICA LTDA, terceira colocada, interpôs recurso administrativo (fls. 06-08)

suscitando flagrantes violaçôes ao Edital e levantando suspeitas quanto a uma possivel

corn binaçáo entre a HOSPIDROGAS e a DEBORA DAZZI PIOL corn o fito de assegurar

a vitOria da primeira no aludido certame. Aduziu, para tanto, trés indicios de fraude: as
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duas empresas (I) encontravam -se situadas numa mesma rua do rnL.icIIo de Vila Ve-

Iha; (2) ofereceram lances praticarnente idênticos na etapa final do pegao,o 7ariQ- 5 7 4
çöes infirnas na casa de R$ 0 05 (cinco) centavos, e (3) eram adrninisa r socios(
corn urn rnesrno sobrenorne. bQQNT

Em que pese ter o pregoeiro da SESA negado provimento ao recurso administrativo, a

Procuradoria Geral do Estado (PGE), entendendo relevantes as razöes deduzidas pela

licitante CHIESI FARMACEUTICA LTDA, exarou o Parecer PGE/PCA n° 01404/2014

(fls. 29-40), opinando pela anulação do Lote 02 do Pregão n° 0425/2014 e recornen-

dando o encarninhamento dos autos a SECONT para apuraçäo de potenciais atos lesi-

vos praticados em detrirnento da Administraçào PUblica Estadual.

No entendirnento do ilustre Procurador responsável pela apreciacão do caso, revelaram -

se consistentes os indicios de graves irregularidades perpetradas durante o processo

licitatOrio realizado. Alérn da questionável metodologia de forrnulação dos lances du -

rante a parte final do certame (extraordinariarnente próximos nos valores ofertados),

sublinhou o Procurador a rnodificação do name da empresa na ata (de DEBORA DAZZI

PIOL - EPP para COMERCIAL GUANABARA LTDA - EPP) corno urna tentativa de

ocultação do vInculo familiar existente corn o sócio da licitante vencedora (fls. 37).

Principiados as procedirnentos de averiguacão preliminar, procedeu-se a detalhada

busca no sistema da Junta Cornercial do Estado do EspIrito Santo (JUCEES) e no Sis-

terna da Secretaria de Estado de Segurança PUblica e Defesa Social (SESP) acerca

dos quadros societários das ernpresas investigadas, ocasião em que se constatou que

os trés sócios da HOSPIDROGAS - João Luiz Piol, Angela Dazzi Piol e Gustavo Dazzi

Piol - erarn, respectivamente, pai, mae e irrnão de Débora Dazzi Piol, sócia proprietária

da ernpresa que levava a seu name como razão social (fls. 84-88). Tal conclusão restou

devidarnente assentada no Relatório de lnvestigação n° 008/2015 (fls. 99/101).

Adernais, a partir da privilegiada colaboracao do Instituto de Tecnologia da lnformação

e Comunicaçäo do Estado do EspIrito Santo (PRODEST), apurou -se que as pessoas

jurIdicas denunciadas participaram de, pelo menos, quatro pregöes eletrônicos corn urn

mesrno endereço de IF (Internet Protocol). Tais certames, convocados pelos Hospitais

Dôrio Silva e São Lucas, ambos vinculados a SESA, forarn as de n° 26846, n° 27562,

no 28153 e n° 28410 (fls. 181-183 e 235-237), situaçao que agravou significativarnente

as suspeitas de fraudes e atos lesivos praticados em prejuIzo da Adrninistraçao.
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For fim, foram realizadas inspeçöes in loco nos endereços funcionais as rn4re4a 0 5 7 4
restando confirmado que ambas, ao tempo dos mencionados Pregôes letrônicos, de

fato se encontravam situadas numa mesma rua. Juntadas aos autos

nas dos imóveis (fls. 89-90 e 239-241), constatou-se que as respectivas sedes distavam

poucos metros uma da outra. A partir das imagens, chegou-se, tambérn, a conclusâo de

que a COMERCIAL GUANABARA nào dispunha de estrutura compatIvel corn o exercI-

cio da atividade de cornércio atacadista de drogas e medicarnentos, o que constituiria

mais urna evidéncia dos supostos ilIcitos noticiados.

Para infirmar as imputaçöes, a Defesa da HOSPIDROGAS alega, em smntese, que (1) a

criação de em presa individual por Débora Dazzi Piol, fliha do sôcio da defendente, nào

foi motivada por qualquer propásito fraudulento; (2) que a modificaçäo da razào social

da pessoa jurIdica não teve por intuito ocultar a relaçáo de parentesco existente entre

eles; (3) que as defendentes possuem endereço similar porque Joâo Luiz Piol cedeu em

locaçào, para ajudar a filha a iniciar as atividades de sua recém-constitulda empresa,

urn imOvel de sua propriedade localizado no outro ado da rua, no qual já funcionou o

setor administrativo da HOSPIDROGAS; (4) que o fato de as empresas terem utilizado

urn rnesmo IF durante os pregöes eletrOnicos resultou de uma mera "desatenção", visto

que, embora "he muito tivesse sido instalado provedor próprio e ünico", usufruldo pela

COMERCIAL GUANABARA, "passou despercebido" que estavarn sendo aproveitados

os cabearnentos e as conexöes anteriores, os quais interligavam o antigo setor admi-

nistrativo da HOSPIDROGAS a rede geral de internet.

Conclui, entâo, a Defesa que (5) não houve defraudacäo ou frustraçäo do caráter com-

petitivo dos pregöes realizados; (6) que a análise dos lances formulados pelas ernpresas

atesta a inexistência de conluio; (7) que não ha previsão, na legislação de regéncia, de

qualquer irnpedimento quanto a participacão de licitantes corn relação de parentesco

em urn mesmo certame; e (8) que a oferta de lances similares por diferentes ernpresas

é fato corriqueiro na modalidade licitatOria de pregao eletrOnico, além de näo haver qual-

quer vedaçào legal nesse sentido.

Corn base nesse conjunto de fundamentos, pleiteia a Defesa da HOSPIDROGAS, ao

final, o afastarnento das capitulacöes jurIdicas propostas na Portaria no 082-S/2016 e,

subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicacão das sançães cominadas pelas

Leis n° 12.846/2013 e n° 10.520/2002 no mInimo legal, reconhecendo-se, ainda, a mci-

dência das circunsténcias atenuantes de não consumaçào da infraçào e de efetiva co-

Iaboraçäo da pessoajuridica (artigo 27, incisos I e II, do Decreto n° 3.956-R/2016).
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A Defesa da SEMEAR, par sua vez, aduz que (1) não se praticou qualqufr2dct 0 7 4
as pregöes eletrônicos investigados; (2) que nâo houve prejuizo ao eráriu odemais //ULn$ca:
licitantes, as quais puderam livremente competir corn as empresas denuiidas;

não se vislumbra obtencäo de vantagern e quebra do equilibria dos certames tao so-

mente pelo suposto conhecimento mUtuo das propostas formuladas par empresas que

possuem familiares em seus respectivos quadros societários; (4) que a transferência da

empresa foi realizada de maneira regular; e (5) que a proximidade de enderecos das

pessoas juridicas se justifica pela cessâo, par parte de Joâo Luiz Piol, de imóvel vizinho

para que sua filha instalasse a empresa individual que acabara de inaugurar, oportuni-

zando-Ihe, inclusive, a compartilhamento da rede de internet da HOSPIDROGAS, a que

justifica a identidade de Ps durante as pregôes apurados.

Par fim, afirmando a inexistência de violacão a regra do sigila das prapastas e, em todo

casa, a ausência de suporte probatária suficiente para legitimar a juízo de condenaçào

recomendado pela Cornissao Processante ao cabo do Relatário Final fls. 549-553), re-

quer a Defesa da SEMEAR, par canseguinte, a arquivamento do presente PAR e a não

aplicação das sançSes cogitadas na Portaria n° 082-S/2016.

As fls. 99/101, consta a Relatário de lnvestigacãa no 008/2015.

As fls. 244-245, Portaria n° 082-S, publicada no Diana Oficial do Espirito Santa em 25

de maia de 2016, instaurando a presente PAR.

Devidarnente notificadas (fls. 250-253), as empresas apresentaram defesa as fls. 271-

425 (HOSPIDROGAS) e 429/535 (SEMEAR).

As fls. 544-548, embargas de declaração opastos pela HOSPIDROGAS em face do

despacha que recanheceu a intempestividade da defesa.

As fls. 549-553, despacho proferido pela Camissáa Processante deferindo as pedidas

formuladas pela Defesa da HOSPIDROGAS.

As fls. 555-567 e 573-577, requerimentos de adiamento de audiência feitos pela Defesa

da SEMEAR.

As fls. 580, pralatada decisâo de suspensãa do PAR.
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As fls. 586-591, Termo de Audiência acompanhado das provas orais coiiday. 4 4 7 0 5 7 4

Alegaçöes finais as fls 593-598 (HOSPIDROGAS) e 602-620 (SEMEAR)
\CONT

As fls. 621/638, após regular e conclusiva análise por parte da Comissão Processante

designada, consta o Relatôrio Final n° 005/2017.

Posteriormente, forarn Os autos remetidos a Procuradoria Geral do Estado para fins do

disposto no artigo 17 do Decreto Estadual n° 3.956-R/2016, corn parecer exarado, no

sentido da regularidade formal do PAR e da plena observância da legislacão vigente

(Parecer PGEIPCA N° 00602/2017), as fls. 641/647.

E o Relatório. Passo a decidir.

A luz do que restou delineado na Portaria n° 082-S/2016, quatro são as imputaçöes que

devern ser apreciadas nesta decisão: (1) terem as empresas defendentes, em conluio,

frustrado ou fraudado o caráter competitivo de pregôes eletrOnicos realizados no àrnbito

daAdrninistração Estadual (artigo 50, inciso IV, aimnea "a", Lei n° 12.846/2013); (2)terem

as empresas fraudado a realização de quaisquer atos de processos licitatôrios pUblicos

(artigo 50, inciso IV, alinea 'b", Lei n° 12.846/2013); (3) ter sido criada a pessoajurIdica

DEBORA DAZZI PIOL (corn razão social posteriormente modificada, primeiro, para GO -

MERGIAL GUANABARA e, depois, para SEMEAR), de modo fraudulento, para partici -

par de licitação pCiblica ou para celebrar contrato administrativo (artigo 50, inciso IV, all-

nea "e", Lei n° 12.846/2013); e (4) terem as ernpresas se cornportado de rnaneira inidô-

nea durante os certames investigados (artigo 70, Lei n° 10.520/2002).

Serão enfrentadas, pois, nessa exata ordem, cada uma das quatro potenciais condutas

ilicitas atribuldas as empresas denunciadas.

Ainda antes, porérn, de avançar ao rnérito da controvérsia, impöe-se afixar, a partida,

urn esciarecimento quanto a designacão da segunda defendente. Consoante explanado

no Relatôrio, no princlpio dos fatos apurados, denominava-se a empresa denunciada

DEBORA DAZZI PIOL - EPP. Posteriormente, a época de instauração do PAR, já se

havia modificado a razão social da pessoa juridica para COMERCIAL GUANABARA -

EPP. Por fim, tornou-se ciência, no curso do presente feito, da alienação da empresa a

terceira pessoa e de nova alteração de sua nomenclatura, desta feita para SEMEAR

DISTRIBUIDORA ElRELl - EPP, mantida, contudo, a inscrição original no CNPJ.
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Doravante, nesta decisäo, a firn de se evitar quaisquer confusöes quantà idnticç?o 0 5 7
da defendente, privilegiarei o designativo SEMEAR. Nâo apenas porqu pa De-

fesa conferiu predilecao a esta forma de identificaçao, mas sobretudo pelo fato de al-Sc0 --------

guns efeitos das condenaçoes em sede de PAR - cujo principal exemplo é a inscrição

da empresa do Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) - dependerern direta-

mente da atual denominacäo da pessoa jurIdica processada.

Nesse sentido, salvo quando se proceder a avaliacâo de provas dos autos em que cons-

tem os nornes anteriores da empresa (o que se verificará, por exemplo, na análise das

atas dos pregôes eletrônicos investigados), será prioritariarnente em pregado o designa-

tivo SEMEAR, afiançando-se, desde logo, que se está a tratar da mesma pessoa juridica

de direito privado que outrora teve como razöes sociais registradas DEBORA DAZZI

PIOL - EPP a COMERCIAL GUANABARA - EPP.

Isto posto, principio a análise dos elementos de conviccão trazidos aos autos.

o mais eloquente indicio de que as empresas denunciadas incorreram na prática dos

ilIcitos descritos na Portaria n° 082-S116 reside na segura constataçáo de que ambas se

valerarn de urn mesmo endereço de IP durante, ao rnenos, quatro pregöes eletrônicos

realizados no âmbito da Administração Estadual. Este fato, sobejamente demonstrado

nos autos e expressamente confessado pelas defendentes, deve, pois, consubstanciar,

o ponto de arrangue de uma avaliaçâo sistemática das evidências produzidas no de-

curso da instrução. Sumario abaixo os motivos que sustentam essa afirmaçáo.

Em 2016, a partir de uma denüncia recebida pela Coordenacão de Ouvidoria-Geral, a

SECONT deflagrou uma corn plexa investigaçáo acerca do uso compartilhado de IPs em

pregöes eletrônicos efetuados pela Administraçâo Püblica Estadual. Apurou-se, naquele

contexto, que várias ernpresas vinharn perpetrando fraudes sisternáticas a licitacoes 01

intermédio de violaçöes a regra do sigilo das propostas. Duas ou rnais licitantes, em

conluio destinado a assegurar a vitôria de urna delas, compartilhavarn de urn mesmo

ambiente e, a partir do conhecimento rn(ituo dos lances formulados, rnanipulavarn em

seu beneficio a etapa de ofertas sucessivas das propostas. Corn isso, quebrada a regra

elementar do sigilo, restavarn esvaziados os principios da concorrência e da isonomia,

primordiais regentes dos certarnes licitatórios püblicos (inclusive do pregão).

A expertise técnica dos trabalhos de inteligencia da SECONT, contudo, viabilizou a des

coberta de um "rastro" invariavelmente deixado por esse estratagerna: a identidade de



Fis. N.°
o -_-____.
CJ
0)
U

74470574
IPs durante a realizaçäo dos certames. Por estarem conectados a umänesma rede d

.RurIc: t1V I
internet quando do encarninhamento das propostas, os dispositivos utilitdos acUS75Nr-

urn mesmo endereço de IF, que acabava atribuldo a duas icitantes distintas. Em alguns

casos, descobriu-se, inclusive, que algumas empresas eram apenas "de fachada", isto

é, constituldas de modo irregular, exclusivamente, para a consumação do ardil

Desse modo, ao certificar-se de que o corn partilharnento de IPs integrava a modus ope-

randi das fraudes praticadas, a SECONT idealizou urn método para investigar em bloco

outras pessoas jurIdicas que se serviram de idêntico expediente para vencerern licita-

çöes organizadas pelos órgãos e entidades integrantes da Administração PUblica Esta -

dual. Para tanto, valeu -se a setor de inteligência da SECONT dos bancos de dados

mantidos pelo PRODEST, adaptando-os em formato de texto para que fossem importa-

dos ao SAS Enterprise Guide, ferramenta de tecnologia da informação que permite re-

alizar cruzarnentos de dados escolhidos em trilhas de auditoria.

No caso daquela prirneva investigação, a trilha selecionada foi a criação de consultas

corn a finalidade de identificar a uso de mesmo IF por diferentes pessoas jurIdicas du -

rante as pregSes eletrônicos realizados no âmbito do estado do EspIrito Santo. Os da-

dos foram filtrados para investigar apenas as hipóteses em que duas empresas utiliza -

ram o mesmo IF e urna delas sag rou-se vencedora do certame.

Ao cabo das auditorias, foram identificadas 63 empresas que cornpartilharam urn

mesmo endereço de P durante 54 pregöes eletrônicos, cujos valores das contrataçöes

ultrapassararn a casa de R$ 21 .000.000,00 (vinte e urn) rnilhães de reais. Aprofundadas

as averiguaçöes sobre tais indIcios de fraude, constatou-se qua 14 daquelas pessoas

jurIdicas tinharn sócios em comum e 17 delas possulam sócios corn algum grau de pa-

rentesco. Investigou -se, ainda, (1) se todas as empresas que atuavam em potencial

conluio realmente existiam e (2) Se, de fato, as suas sedes dispunham de capacidade e

estrutura para a exercIcio da atividade ernpresarial indicada quando de sua constituiçäo.

Compulsando os autos, nato que a mesma metodologia de investigação foi replicada no

caso vertente. Corn efeito, a rnanifestação exarada pela PRODEST (fls. 181-183 e 235-

237) tornou inequivoca a conclusão de que as empresas HOSPIDROGAS e SEMEAR

fizeram uso de IF Unico em pelo menos quatro pregoes eletrônicos, realizados pelos

Hospitais Dôrio Silva a São Lucas, ambos vinculados a SESA. Em tabela elaborada pela

Comissão Processante, as fls. 623, visualiza-se quais forarn esses certames:
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Processo Orgao Pregao Lote -

65405498 HDS 26843 01

65989848 HDS 27562 02 i77.17.17.96
66204844 HDS 28153 03 201.9.263.72

66312035 HSL 28410 01 201.78.113.141

Essa foi, portanto, a constataçäo que ievantou as primeiras suspeitas do cometimento

de fraudes em prejuIzo da Administração PUblica Estadual. Não é casual, nesse sentido,

que a Portaria n° 082-5/2016, segundo observou a Comissão Processante as fis. 627-

628, tenha destacado, em primeiro pIano, o uso de mesmo IF pelas pessoas jurIdicas

denunciadas. For se tratar de um mecanismo repetidamente mobilizado por empresas

que orquestram fraudes a procedimentos licitatórios, assumiu-se esse fato coma ponto

de partida (e não coma prova ünica fatal) para o aprofundamento das investigaçôes.

Assoma clara essa percepção no seguinte trecho do Relatário Final (fis. 627-628):

Anahsando os argumentos e documentos trazidos aos autos peias de-

fesas das pessoas jurIdicas, é preciso primeiramente pontuar gue o
PAR foi aberto oelo fato de as emoresas terem utilizado IP idêntico
guando da participação em diversos preqôes eletrônicos no Es -

tado do EspIrito Santo. Esse foi o ponto chave e é o primeiro gue

vem destacado na Portaria n° 082-S [...] Os outros pontos identifi-
cados 1...] apenas serviram para reforçar Os indicios de prática de
fraude em Iicitacão e comportamento inidôneo.

Sucede que, embora tenha sido esse a ponto focal das averiguacöes, a instauração

do PAR não se baseou exciusivamente na identidade de IPs. Além desse indIcio,

observou-se outros que, se conjuntamente valorados, fortalecem a hipátese de conluio

entre as denunciadas. Destaco, nessa direção, (1) a relação de parentesco entre Os

sócios de uma e outra pessoas juridicas; (2) a localização de ambas em uma mesma

rua do municipio de Vila Velha; (3) a auséncia de independência administrativa entre as

empresas; e (4) a simetria e extraordinária semelhança dos lances formulados em, ao

menos, urn pregão eletrônico, configurando clara situacão de simulacão de disputa.

Procedo ao exame de cada uma dessas evidências em maiores detalhes, reportando -

me expressamente as provas coligidas nos autos.

A partir de informaçöes colhidas do Sistema Integrado de lnteligência da Segurança

Püblica do Estado do EspIrito Santo (SISP-ES), a equipe de investigação apurou que

as trés sócios da HOSPIDROGAS - João Luiz FbI, Angela Dazzi FbI e Gustavo Dazzi

Fiol - são, respectivamente, pai, mae e irmão de Débora Dazzi Piol, sócia-proprietária,

Fk N° j/ J:)

0

n
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a época dos fatos, da empresa SEMEAR. 0 detalhamento genealogico dos envolvidos

restou deHneado as fls. 199-200 dos autos, nas imagens que reproduzo abaixo:

ANGELi\ MARIA
L DAZZI PIOL

HOSPI DROGAS

JOAO LUIZ PIOL

HOSPIDROGAS

F1s.

1 74470574
RubrIc

GUSTAVO IJAZZI DES ORA DAZZI
PIOL j PIOL

HOSPIDROGAS GUANABARA

Non,e Ot. Nac.
-

I Mao _!°
Ø50A CIZ DL 2/CS/ico A IOEL.A MACIA AS0 PIOL °0 Lill CL..

j3I PIOL 0Cflt AFIGELA MACIA DATh PIOL .}AO Lull P1OL

0 JOAQ LAZ PIOL 23103/1950 T2ESA BEIIEZOLI P101 JOSE HL0 FIOL

OAIG5LA MAIA A3ZI P101 3103/1957 EC41H MAIIIOVAI CLI OATh J0S IJAP1A BOCuE DAlI
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----..
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.AC LLI 2313II 950 l622l. 5.519057-
- T3PESA CS; JE/Qu

- GEL tlASIA c.&Izl PlO. 25/33f I 57 iI 1 is -
035 7 I .607-

EOIIH +WITCVA1IEU 0022; GSE jn

- - -
rrss0 DO1Z OL 3/10/i 34 560505 - ES GELS LlAFLS 0423 Oc LII 2

Exlbindo 1-3 do] ¯ Anterior I PrOxirno

OBS: Esti tabela linta as FOSSIVEIS rslaçdos do parentosco di possea pesquisada

Gecu do
Noose do Parento DL None. RG CPP Noose do Me Noose do Poi

.CAO Lutz PIOL 23/03/1950 62.215- ES TERESAEE1JE2CU P,0 IQSE

'

A!lC-5LA MAFIA GAUl FIO 28/03/1957 3.fl.115 -ES
'

EDItH IIAIliovANal GAUl ICSE1.1.;

I1JLIA GAUl FIGS 19/tJ5/1903 411955- ES ANGELA MARIA GAUl PO_ 2AC LLI:

Exibindo 1-3 do] - Anterior I Prôxtnin

Outrossim, por intermédio de inspeçöes in loco, constatou-se que as pessoas jurIdicas

atuavam numa mesma rua (Alcindo Guanabara, situada no bairro Cristóvâo Colombo,

municipio de Vila Veiha), variando-se apenas os nümeros dos imóveis (n° 408 - SE -

MEAR; e n° 417 - HOSPIDROGAS) Consta nos autos, além de fotografias externas

das sedes, imagem extralda do aplicativo Google Maps que lustra a distäncia de poucos

metros que separa as empresas vizinhas (fls. 194):

Fonte: https]/wwwgpogle.corn .br/ma ps./@-2O.3423Q9
4O.29958O7,3a,7sy,234.99h,67.95t/datal3m6 1e1I3m4I1ffiuiwLFDe
STT1I9CnTBW 12e0 !7113312 !816656?hkPtBR
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74470b74Tambern se dispoe nos autos de elementos que atestarn a unicidade oo., ao menos, urns

ausência de independéncia administrativa entre as pessoas jurIdicas As
-

fls. 105-126, visualiza-se o Oficlo SEJUS/GS n° 2127/2015, encarnin'do pelo entãNT
Secretário de Estado da Justiça, informando a existência de algumas excepcionais fa-

miliaridades entre a HOSPIDROGAS e, âquela época, a COMERCIAL GUANABARA.

0 contexto do ofIcio remete ao Processo Administrativo n° 65281721, instaurado pelo

Instituto de Atendimento Socioeducativo do EspIrito Santo (IASES), a fim de apurar ir-

regularidades no Pregão Eletrônico n° 007/12, realizado pela entidade pars contratação

de empress fornecedora de medicamentos.

Recomendou-se, naqueles autos, a aplicacão da sanção de impedimento de licitar e

contratar corn a Adrninistração Estadual, Direta ou Indireta, pelo prazo de 01 (urn) ano,

em desfavor da empress COMERCIAL GUANABARA. Alérn da relação de parentesco

entre os sócios e a similaridade de enderecos funcionais, o Secretãrio de Estado da

Justiça notou que "as defesas interpostas pelas duas empresas nos processos {...] são

semeihantes, pois são elaboradas pelo rnesmo advogado, no rnesmo papel timbrado e

corn alegaçöes sirnilares - o gue dispensaria o apontamento caso fosse uma cons -

tatação isolada" e que "a empress HOSPIDROGAS acostou no certame licitatôrio [...]

no 007/2012, 'Declaracao de cumprimento de requisitos de habiitacao', embora so -

mente a empresa GUANABARA dele tenha participado" (fls. 106).

Sobretudo este ii1t1rno acontecimento - ter a empress HOSPIDROGAS juntado urns

declaração a processo licitatório em que sO a (então) COMERCIAL GUANABARA havia

se inscrito - explicitou a inexisténcia de autonomia adrninistrativa entre ambas. Somente

urna confusão (ou, no rninimo, urns extrema proximidade) entre as atividades e gestöes

das ernpresas é que poderia explicar urns ocorréncia inusitada corno essa. Em tal Ce-

nário, o recurso a urn rnesrno advogado (apontamento, repita-se, que não se justifica

corno dado isolado, rnas sirn pelo sornatOrio convergente de indicios) e a utilização de

urna mesma rede de conexäo a internet (fato aduzido por urns das Defesas e logo adi -

ante apreciado nests decisão) sinalizarn que a alegada "independéncia funcional" entre

as denunciadas não encontra qualquer arnparo nas provas dos autos.

A controversa "Declaração de Cumprirnento de Requisitos de Habilitacão", exigida pelo

edital do aludido Pregão EletrOnico no 007/2012 e juntada pela HOSPIDROGAS em

inadvertida "substituiçào" a COMERCIAL GUANABARA, aparece reproduzida as fis.

126 dos autos. Corn o objetivo de facilitar a sua visualização, colaciono-a abaixo:

11.
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__a:.

- Rubrka .L/' LtSESIASSJUR t
SECONT p-' t IPP.:

ri __-

.

ra2O12.\. 221
-

cis. ?4

V V
6 fr2 8 t 7.2 1

- INST1TUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPIRITO SANTE /
PREGAD N' 007/2012 _..__--

DECLARAcAO DE CLIMPRIMENTO DE REQJJISITOS DE }4AIL1TA6A0 - DCRH PROTOCO LO / IASES

DecsrO atia pouo odos s condicei da hob2ltao e qtIiIcc5o es&da' no dl!sI (O IIlta6O U2 c9rthco as

perialidades etabeIecId5. C0mpromeIend -m a erflre&r cm i.ernpo hbiI, a documentaSo e Fsblhtac0.

rio editel a seus arleo. caao seja dsiclarado eneclor. sob pena de ImpthrflefltO de rcisac e oiitrstar

cm a Ad ninistracao PbIica Estdtial pelo periodo de 24 (virile d quatrol nieses pdeisdO ser prorroEadc por gual

periodo,

JoO LU12 Plol
SótiO ProprielArlo

C.l. 1G2.Z4 - SSP/S
CPF

_1.
Hosp[drogas Comercia de ProdutOs Hospitalares LTDA.

Embora já bastante consistentes, não se findararn al as suspeitas dos atos lesivos. Urn
dos mais fortes indicios das fraudes narradas nos autos reside no padräo de lançamento

das propostas, pelas empresas, durante urn dos certames investigados (Preg5o no
0425/2014, no seio do qual foi interposto recurso pela terceira colocada levantando as
prirneiras hipóteses de conluio entre a HOSPIDROGAS e a SEMEAR). Caracterizou-se
esse padrão pela apresentação de valores muito próximos, simétricos, ern alguns rno-
mentos corn diferenças infimas de R$ 0,01 (urn) ou de R$ 0,05 (cinco) centavos. Essa
sistemática, flagrantemente atIpica, dos lances forrnulados em urn pregâo eletrOnico re-

forcou as suspeitas de que os sOcios das denunciadas cornpartilhavam de urn rnesmo
ambiente, de rnodo a sugerir urn conluio entre as ernpresas para subverter a regra do
sigilo das propostas, corolário dos princIpios da concorréncia e da isonomia.

12



Fls. N.°

74470574Reproduzo parcialmente abaixo a ata do Pregào Eletrônico no O425/24, realizado pela

SESA, cujo objeto era o registro de preços para aquisiçâo de

Lista de lances

Da1M1or nce

1 26/08/2014 10:49:17:883

2 28108/2014 16:55:40:532

3 28/0812014 17:31:02:817

28)0812014 17:44:46:566

29108/2014 14:04:46:259

6 29/0812014 14:05:00.303

7 29/0812014 14:05:33:856

8 29/08/2014 14:09:12:899

9 2810812014 14:19:30:780

10 29082014 14:19:51:739

11 29/08/2014 14:20:0331

12 2910812014 14:21:25:140

13 29/08/2014 14:21:50:98)1

14 29/08)2014 14:22:08:524

15 29/08/2014 14:22:30:154

18 29/08/2014 14:23:11:433

17 29/08/2014 14:23:29:256

18 29/08/2014 14:24:33:377

19 29/0912014 14:25:79:296

20 29108/2016 14:25:41:252

21 29/06/2014 14:26:05:416

22 29/08/2014 14:26:35:330

23 29/0812014 14:26:43:044

24 2910612014 14:26:58:763

25 29108/2014 14:27:29:996
26

'

29/08/2014 1427:26:774

Nomo dofomce1or

R$ 1.913.90250 CHIESI FARMACEUTICA ITDA

I/S 1.914.780,00 GLMOSMIJHKLINE ORASIL LTDA

R$ 1.914,78060 HOSPIDROGAS CDMF/CIO DE PRODUTOS HDSP11ALARES LTDA

R$ 1914.780,61 COMERCIAL GUANABARA LTDAEPP

R$ 1,910.00000 HOSP1DRDGAS COMFRCIO DE PRODUTOS HOSPLIALARES LTDA

14$ 1.910.16000 COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP

R$ 1,91009900 COMERCIAL GUANA0A LTDA EPP

14$ 1.913.900,00 cI.AxosMrrI-ll(LINE BRASIL LTDA

R$ 1.876.375.00 CHIESi FARMACEW1CALTDA

R$ 1.870.000,00 HOSPIOROGAS COMERCIC) Oh PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

1/3 1.875.000.05 COMERCIAL GUANAI1ARA U L)A EPP

R$ 1.860.000.00 CHIESI FARMACEU11CA LIDA

R$ 1.865.000,00 HOSPIDROGAS COMERCIQ DL I'RQDUTOS HOSPITALARIES I.TDA

R$ 1.855.100.05 COMERCIAL GUANABARA ITDA EPP

R$ 1,850,000,04 CHIESI FARMACEUTICALTDA

R$ 1.84&000,00 HOSPI[)ROGAS COME1/CIO OF PRULIUTOS HOSPITALARES I.TDA

1/8 1.840.100,05 COMERCIAL GUANABARA I TDA EPP

R$ 1.816.300,03 CHIESI FARMACEUTICA LTDA

R$ 1.1100.000,00 HOSPIDROGAS COMERCIO DR PRODUTOS HOSPIIAIARES LTOA

F/S 1,805.000,06 COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP

R$ 1.793.814.50 CI IlESI IARMACEUT1GA LTDA

1/51.790.000,00 I lOSE IDROGAS COMERCIQ OF PRDDIJTOS HOSPITALJ'RES LTDA

1/51.790.000,05 COMERCIAL GUANABARA LTDA EPP

R$ 1.771.29800 CIIIESI FARMACEUIICA LTDA

R$ 1.770.099,99 HOSPIDROGAS COMRCIO DC PRODU EQS HOSPlTALARES L1DA
1451.770.000,05 COME RCIAL GUANABARA LIDA LPP

o documento supracolacionado exprirne a excepcional harmonia dos valores ofertados.
No lance 3, por exemplo, observa-se que a HOSPIDROGAS apresenta o valor de R$
1.914.780,60 (urn rnilhão, novecentos e catorze rnil, setecentos oitenta reals e sessenta

centavos), seguida de urna proposta da COMERCIAL GUANABARA no importe de R$
1.914.780,61 (urn milhão, novecentos e catorze mu, setecentos oitenta reais e sessenta
e urn centavos). Somente urn centavo de diferença. Logo adiante, nos lances 22 e 23,
nota-se que o valor ofertado pela HOSPIDROGAS foi de R$ 1.790.000,00 (urn milhão,
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74470574
setecentos e noventa mil reais), seguido par uma proposta formulada pQRCIAL

GUANABARA na importância de R$ 1.790.000,05 (urn milhão, setece?is e noventa

reals e cinco centavos). Variacão de apenas cinco centavos

Repete-se esse padrão ate os lances finals do Pregão. A Ultirna proposta apresentada

pela HOSPlDROGASfoi de R$ 1.770.000,00 (urn milhào, setecentos setenta mil reals),

acompanhada do lance, oferecido pela empresa COMERCIAL GUANABARA, na casa

de R$ 1 .770.000,05 (urn milhâo, setecentos e setenta mil reals e cinco centavos). Nova

oscilação de Infimos cinco centavos. Essa metodologia de formulaçâo das propostas

evidencia, a meu juIzo, a existéncia de urn prévio ajuste entre as licitantes. Careceria de

verossimilhança a hipótese de duas concorrentes, disputando lidirnarnente a certame,

ofertarem, por diversas vezes e em lances sempre subsequentes, valores tao similares.

Essa percepcâo e corroborada pelo exame, realizado pela equipe de investigacão, de

outras licitaçôes em que ambas as empresas participararn e nas quais uma delas tenha

saldo vencedora. For intermédio dos dados coihidos junto ao Sistema Integrado de Ges-

tao Administrativa (SIGA), forarn analisados relatórios em que constam lances ofertados

em pregöes realizados no exercIcio de 2014. Nas palavras da própria equipe de inves-

tigacào (fls. 100), observou -se que "o cornportarnento das empresas foi rnuito parecido

cam o relatado no processo citado alhures [Processo no 66316090, instaurado no âmbito

da SESA], sendo os lances praticamente idênticos, corn pequenas diferencas, e sempre

num lapso de tempo muito práximo, conforrne se observa das planllhas, cornportamento

este diferente das demaisernpresas licitantes (fls. 91-95)".

Sublinhe-se, ademais, que a simetria dos valores dos lances ofertados nâo fol a ünico

indicativo do conlulo entre as pessoas jurIdicas denunciadas. Esquadrinhando a ata,

acima reproduzida, do Pregão Eletrônico no 0425/2014, ha urn detaihe que näo pode

ser negligenciado: refiro-rne ao fato de a COMERCIAL GUANABARA ter buscado asse-

gurar, persistentemente, näo a primeira, rnas a segunda colocaçào do certame. Vé-se

que a licitante ofereceu lances imediatamente subsequentes aos da HOSPIDROGAS e

sempre em valores ligeiramente superiores (e não inferiores, visando cobrir as propos-

tas, coma regularrnente se observa nas cornpeticöes em sede de pregâo eletrônico).

Com efeito, desse inusitado comportamento se faz possivel inferir uma clara situaçäo

de simulação de disputa, haja vista que a COMERCIAL GUANABARA em nenhum rno-

mento se portou como uma auténtica concorrente da empresa vencedora, ao passo que

tencionou, ao revés, garantir a vitOria daquela que seria, em tese, a sua antagonista.

14
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Segundo argutarnente asseverou o eminente Procurador responsávep41bnlise do

caso (quando da primitiva impugnacáo do ceame), a garantia das pthiraspoeECONT

por empresas mancornunadas justifica-se pelo enfraquecirnento de urn dos principais

rnecanisrnos de controle inerente as licitaçöes: a vigilância reciproca dos pares.

Explico: o conluio entre as duas melhores colocadas propicia o desestimulo dos dernais

licitantes a prornoverem urna fiscalizaçäo rnais atenta do certarne, porquanto o eventual

insucesso da primeira colocada não lhes aproveitará diretamente. A empresa vencedora

logra, corn tal expediente, urna proteçäo adicional, isto en uma espécie de blindagem as
custas da competitividade Insita aos processos licitatórios. A fim de melhor fundarnentar

essa percepçào, sirvo-me dos argumentos levantados pelo lustre Procurador naquela

oportunidade (fls. 37):

A coordenacào entre açoes de Hospidrogas e Débora Piol, porém, näo
e uma mera suspeita decorrente do vInculo familiar. Ac contrArio, fica
evidente no histórico dos lances do pregão aqui analisado. No quadro-
resumo que consta na fl. 349, percebe-se que a partir do 9° lance a
disputa ficou entre Hospidrogas, Débora Piol e Chiesi. Contudo, em
todos os lances Débora Piol se comoortou de forma idêntica: sem -

pre ofereceu lances logo em seguida a Hospidrogas e em valor
minimamente superior. Ou seja, em nenhum momento Débora Piol
efetivamente foi uma concorrente no certame, seu objetivo sem -

pre foi o de assegurar o segundo lugar. A coordenaçäo entre os
dois licitantes é, assim, evidente.

Por se tratar de registro de precos, assegurar a segunda colocaçào
pode significar a oportunidade de fornecer produtos para além da quan-
tidade registrada pelo primeiro colocado.

Todavia. o orincinal obietivo dessa estratéaia oode ser frustrar urn
importante mecanismo de controle do pregão: a vigilância pelos
pares. Corn efeito, o interesse do segundo colocado em obter a
adjudicapão o faz ser urn fiscal adicional da licitação em geral, e
do licitante vencedor em particular. 0 terceiro colocado, em geral,
tern menos incentivo a fiscalizar as etapas seguintes a sessão pü-
blica de lances, urna vez gue eventual impugnação do vencedor
nao o beneficiaria diretamente. Assim, se o segundo colocado
está em conluio corn o prirneiro, isso Ihe dã proteQão adicional.

A injustificável perseguição do segundo lugar pela COMERCIAL GUANABARA também

nâo passou despercebida no crivo da Procuradoria de Consultoria Adrninistrativa. No

Despacho PGE/PCA no 00320/2015, da lavra da entâo Procuradora-Chefe da PCA,

acresceu -se urn outro motivo potencial para o censurável cornportamento ora analisado:

a garantia da segunda colocação por empresa participante do conchavo objetiva evitar

que a proposta vencedora venha a ser coberta quando da fase de convocação da vice -

colocada para ofertar novo lance. Dessa maneira, elirninam -se as derradeiras chances

de ser reduzido o valor corn que a primeira colocada celebraré a avença corn o Poder
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PUblico. Transcrevo abaixo o trecho pertinente da fundarnentaçao

Procuradora-Chefe da PCA (fls. 68-69):

Verifica -se da resposta ao recurso conferida pelo r. Pregoeiro, que não
fol analisado o fato de que a primeira e segunda colocada no certame,
cujos socios possuem relacão de parentesco, nos minutos finals da
disputa, fizeram lances corn diferencas irrisôrias, o que indica o con -

luio voltado a aarantir-lhes a nrimeira e seaunda colocacão. oara.
guando da fase de convocaçäo da sequnda colocada para ofertar
urn novo lance, esta o recusaria, ciarantindo, assim, a prirneira,
não se sujeitar a novo lance, corn valor menor, para qarantir a pri-
rneira colocaçäo, o gue ocorreu no certarne ora em análise.

Outro aspecto destacado no Relatório de lnvestigação n° 008/2015 foi a frequencia corn

que as empresas se sagrararn vencedoras dos certames nos quais concorreram: urn

terço das !icitaçöes, aproximadamente, acabou arrernatado pela HOSPIDROGAS ou

pela SEMEAR (fls. 100). Nota-se urn percentual de êxito (32%) que não deixa de chamar

atençäo em se tratando de duas pessoas jurIdicas investigadas por fraudes reiteradas

a processos licitatôrios. Sornente nos anos de 2014 e 2015, o montante total repassado

as empresas em contratos celebrados corn a Poder PUblico foi de R$ 3.830.081,50 (trés

milhöes, oitocentos e trinta ml!, oltenta e urn reals e cinquenta centavos). Exibo abaixo

as tabelas elaboradas pela equipe de investigacão referentes a esses dados (fls.97-98):

Rótulos de Linha. Contagem de VENCEDOR_INVESTIGADO
NAO 200
5PM

_________

_____

_______

___

96
Total Geral 296

VENCEDOR

96; 3Z

68%

NAO
S1M

1RfiP3SE R6tu!asdColvlI
R6fl!ll COMERaAL6tMNA8ARA LTDAEPP COMaALGUANA8ALT0A EPPI KOSPIDROGAS COMI DE PRODIHUSPifALARES LIDA 1btI GII

_________

2014 AS 616.681,41 8$ 1.521.92823 AS 2.20461510

2815 85 352.659,12 AS
__________

________

1.212.806,68 85 1,625465,80

1IGer 8$ 616.6S11 8$ 352659,12 8$
-

2,800734,91 8$ 3830.081,SO
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Portanto, o arcabouco de evidèncias relativas a atuacão das 5 7 4
em especial a utilizaçäo de urn mesmo endereço de IF e a convergêncide valores dos

lances ofertados em urn deles, está clararnente a indicar a

frustrar ou fraudar a caráter competitivo dos pregöes eletrônicos. Reforca essa leitura a

constatac5o de que nenhuma outra licitante, em qualquer dos certarnes investigados,

adotou postura similar. Trata-se de condutas absolutarnente singulares das empresas,

posto que apenas a HOSPIDROGAS e a SEMEAR lançararn mao das estratégias que

estou a sumariar. Nâo é casual, nesse sentido, que a rnobilizaçäo de tal expediente

tenha se refletido num considerável percentual de êxitos logrados por ambas as pessoas

jurIdicas em licitaçöes realizadas no ârnbito da Adrninistracão Estadual.

Outrossim, em análise das pecas defensivas (defesas preliminares e alegacöes finais),

não vislumbro fundamentos aptos a infirrnar tais conclusöes. A maioria deles, ao revés,

carece de verossimilhança. Para justificar a identidade de IP durante as certames, alega

a HOSPIDROGAS que se tratou de urn mero descuido, ocasionado pelo aproveitamento

acidental, pela SEMEAR, do cabeamento de rede da antiga estrutura administrativa da

primeira ernpresa. A explicacâo foi reforçada no depoimento prestado por Gustavo Piol,

representante da HOSPIDROGAS, as fls. 587. Ainda segundo a Defesa, a equivoco so
foi constatado "após recebirnento da notificaçào relativa ao presente PAR, muito embora

ha muito tivesse sido instalado provedor próprio e ünico utilizado pela referida ernpresa".

A versão dos fatos apresentada pela pessoa jurIdica denunciada nào convence. Não e
razoável supor que, durante tanto tempo, as empresas tenharn compartilhado da mesma

rede de internet por uma ligação "clandestina e involuntária" sern que nenhurna delas

tenha se dado conta desse equivoco. Mesrno porque, consoante enfatizado pela Go -

missâo Processante as fls. 632, para que fosse constatada a utilização de urn mesrno

IP, "n50 bastaria apenas a cabeamento ter sido esquecido no local, conforme alegado,

as equipamentos de conexâo corno a provedor de internet (modem, roteador, etc.) tarn -

bern deveriam ter sido 'esquecidos' e estar funcionando". Nâo goza de satisfatôria plau-

sibilidade, por conseguinte, a alegaçaa de simples desatençâo quanto a utilização do

cabearnento anterior mesmo após a contrataçào de provedor próprio pela SEMEAR.

Alias, ao analisar as fundamentos aduzidos por esta iLiltima empresa, noto que a linha

de defesa seguida nãa foi a rnesma. Segundo a SEM EAR, a identidade de Ps durante

as pregôes eletrônicos investigados se justifica pelo compartilhamento deliberado (leia-

se: consciente e intencional) da rede de internet entre as defendentes. For se tratar de

duas ernpresas "familiares" e vizinhas, Joào Luiz Piol, proprietário dos irnóveis em que
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se encontravam instaladas ambas as pessoas jurIdicas, teria franqueào, a sua filha, a

acesso a conexão de internet mantida pela HOSPIDROGAS. Indagadc fato, () }
SECO11T

a representante da SEMEAR, Adriano Nunes Pererra, limitou-se a afirmar que nao tern

explicacão técnica sobre a utilização do mesmo Internet Protocol (IF)", porquanto "não

tern conhecirnento das práticas da empresa anterior[mente] a compra [da mesma]", prin-

cipiada em 2015 e formalizada em 2016 (fls. 586).

São explIcitas, pois, as diferenças entre as versSes fáticas sustentadas por urna e outra

empresas, a que certarnente contribui para subtrair a credibilidade das teses defensivas.

Caso fossem veridicos os esclarecimentos, certamente coincidiriarn as explanacSes das

defendentes quanta as questöes da identidade de IPs e do mUtua acesso (proposital au

não) a uma mesma rede de internet. Diante dessa contradicão, noto que perrnaneceu

nas defesas uma lacuna decisiva, razão pela qual partilho da conclusãa a que chegou

a Comissão Processante ao cabo da instrução probatória, no sentido de que, a rigor,

"as empresas em nenhurn momenta canseguiram explicar de rnaneira satisfatória [e,

acrescento, canvincente] porque utilizaram a mesmo IF" (fls. 633).

Também nãa lograram êxito as defendentes em desconstituir as indIcios consistentes

no lançamento de prapostas sequenciais exacerbadamente similes nos valores em um

dos certarnes. A Defesa da HOSPIDROGAS menciana a inexistência de qualquer im-

pedimento legal quanto a essa prática, afiançando a sua habitualidade nas disputas em

sede de pregöes eletrônicos. A isso replico que a ilicitude da conduta reside nãa na

oferta, per Se, de prapostas parelhas, mas no vilipêndio a inflexIvel regra do sigilo das

mesmas. Noutro dizer, a padräo de lances ofertados pelas empresas foi valorada näo

como uma infração em si mesma, senãa como um indicativo, reunido a várias outros,

de que a HOSPIDROGAS e a SEMEAR atuaram em cumplicidade nos certames, por

meia de prévias ajuste e cambinacãa das propostas comerciais formuladas.

Nesse contexto, invocou-se nas pecas defensivas a argumento de que não se vislumbra

a obtenção de vantagem e a consequente quebra do equilibria dos certames licitatôrios

em face apenas do suposta canhecimento das propostas por empresas que possuern

familiares em seus respectivas quadros societárias. Para fundamentar essa posiçãa, a

empresa SEMEAR reproduziu parcialmente urn julgada do Tribunal de Cantas da União

(TCU) que, aparentemente, Ihe aproveitava. Não abstante, a canveniente recode do

julgado promavido pela Defesa inviabilizou a compreensãa global da discussão travada

pela Carte de Cantas naquela opartunidade (Acórdão n° 972/2012 - Plenéria). Par issa,
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visando suprir essa lacuna, a Comissão Processante dedicou -se ao eam d Ier 7 4
do acôrdào e, a fl. 631, teceu as seguintes consideraçöes sobre o cotejo das stuaçöes:

[...] fica claro que o julgamento citado tin ha contexto absolutamente
distinto. A uma, que o Unico elemento identificado como indIcio de
fraude foi a existéncia de sócios comuns, a duas que somente uma das
empresas acusadas de conlulo participou da fase de lances, não se
caracterizando a ocorrência de duas concorrentes a frente de outras
licitantes. No caso deste PAR, além de ter sido identificado que atua -

ram corn o IF idéntico, as empresas participaram ativamente da fase
de lances nos pregOes, conforme documentacão farta nos autos.

A isso acrescento que a suposição segundo a qual a ciência prévia das propostas por

duas licitantes nâo acarreta a ruptura do equilIbrio do certame é refratária a própria lite-

ralidade de importantes dispositivos consagrados na Lel no 8.666/1993. Tome-se, por

exemplo, o artigo 30, § 30, e o artigo 94 do diploma. No primeiro, a regra do sigilo das

propostas é expressamente afixada como regente das disputas. No segundo, a Lei de

Licitaçöes recorre a tutela penal para resguardar o caráter secreto das propostas, ele-

gendo -o a condiçäo de bern jurIdico essencial a lisura dos certames. Transcrevo:

Art. 32, Lei n° 8.666/1993. A Iicitacão destina-se a garantir a observân-
cia do principlo constitucional da isonomia, a se!eção da proposta mais
vantajosa para a administração e a prornocão do desenvolvirnento na-
cional sustentável e será processada ejulgada em estrita conformidade
corn os principios básicos da legalidade, da impessoalidade, da mora-
lidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculacão ao instrumento convocatôrio, do julgamento objetivo e dos
que Ihes são correlatos.

§ 32 A licitacão não será sigilosa, sendo püblicos e acessIveis ao pü-
blico os atos de seu procedimento, salvo guanto ao conteUdo das
propostas, ate a respectiva abertura.

Art. 94, Lei n° 8.666/1993. Devassar o sigilo de proposta apresen-
tada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo
de devassá-lo:

Pena - detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa.

Consoante assinalei alhures, a regra do sigilo das propostas constitul urn apanágio dos

princIpios da concorrência e da isonomia, afigurando-se expediente primordial para sal -

vaguardar a integridade competitiva dos processos licitatórios e, por decorréncia, a

busca pela oferta mais vantajosa para a Administração. Näo bastasse o firme amparo

conferido a tal regra pelos dispositivos supracitados, é oportuno sublinhar que o dever

de conservacào da confidencialidade das propostas encontra ressonância em uma já
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74470574remansosa jurisprudência do Tribunal de Contas da União, de que seode citar como

exemplo a seguinte decisâo (referenciada pela Cornissão

Nesse ponto, vale ressaltar que o sigilo das propostas, preconizado em
vãrios dispositivos da Lei de Licitaçoes, näo corresponde apenas a
obrigacäo de a Administraçâo não devassar os envelopes contendo as
propostas, mas sim, a uma efetiva qarantia de gue Os licitantes nao
tiveram conhecirnento da nrooosta urn dos outros. øreviamente a
entrega de suas propostas. Nesse sentido, a preservaçào do siqilo
das propostas constitui preocupaçäo fundamental para o intuito
de atender urn dos objetivos básicos da licitaQão, gue é a busca
da proposta mais vantajosa para a Adrninistraão. Almeja justa-
mente evitar a ocorrência de conluios, os guais, ao elirninar a corn -

oetitividade nos certarnes licitatórios. acabam interferindo na eco-
nomicidade do preço final contratado (Acôrdâo n° 2126/2010 - PIe
nario - TCU).

Noto, ademais, que a Defesa da SEMEAR reputa "assacada a tentativa de correlacionar

Os fatos ocorridos no Pregào EletrOnico no 0425/2014 corn os demais certames em que

as investigadas participaram conjuntarnente", olvidando-se, todavia, de que bastaria a

defraudaçäo ou frustração do caráter competitivo de urn ünico processo licitatOrio para

viabilizar o enquadramento da empresa no ilIcito administrativo delineado pelo artigo 50,

inciso IV, alInea "a", da Lei Federal n° 12.846/2013. Corn efeito, o fracasso em solapar

os indicios de infraçöes perpetradas em detrirnento do referido Pregáo n° 0425/2014,

independentemente daquilo que se viesse a concluir quanto aos demais certames, é já

suficiente para fazer prosperar a pretensào punitiva sustentada pela eminente Comissäo

Processante no RelatOrio Final.

Outra assertiva de destaque na Defesa da SEMEAR é a de que, "a todo tempo, arnbas

as licitantes foram tratadas como culpadas, simplesrnente, pelo fato de possuirem sO-

cios corn grau de parentesco aproximado, donde advierarn todas as demais conclusöes

pré-concebidas" (fls. 616). Fazendo coro a tal alegaçáo, adicionou a Defesa da empresa

HOSPIDROGAS o argumento segundo o qual a participaçao, em urn rnesmo certame,

de empresas com sOcios familiares não caracteriza, por si So, fraude a licitacão, conso -

ante entendimento já consolidado pelo Tribunal de Contas da União.

A luz de tudo quanto acima fundarnentado, reforço, urna vez rnais, que a instauração do

presente PAR não foi rnotivada unicamente pelo fato de as pessoasjurIdicas requeridas

terem sOcios com relaçäo de familiaridade. Tarnbérn nâo se instaurou o PAR em funçào,

exclusivamente, de as empresas terern se servido de urn rnesmo IP durante os PregOes

investigados (em que pese ter sido este o mais firrne indIcio a justificá-lo). Igualmente,
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não fol deflagrado este PAR tao somente em razão do comportamenl das defendentes

durante os lances. Foi a soma desses fatores que respaldou a abeto.J

Nenhurn desses indicios, ao revés do que parecern supor as Defesas, foi considerado

isoladarnente. Todos eles integram um arcabouço de evidências, fartamente compiladas

nos autos, que, em conlunto, ofereceram satisfatório suporte a instauração do PAR. F,

em idéntica direção, é o somatório desses mesmos indIcios (convergentes, seguros e

indutivos), não contestados suficientemente pci qualquer das provas produzidas pelas

Defesas, que possibilita e legitima o presente juIzo de responsabilizacão das empresas

processadas. São descabidas, por conseguinte, as afirmacoes de que, amparada em

urn ou outro elemento de convicção isolado, esta SECONT "pré-concebeu" as principals

conclusöes que as defendentes não puderarn infirmar. Todas elas forarn submetidas ao

crivo do contraditário e sobreviveram aos esforços desconstrutivos empreendidos pelas

Defesas, motivo pelo qual se revelarn aptas a ernbasar a condenação que ora profiro.

o inico dado indiciário que entendo ter sucurnbido as provas aos autos carreadas pelas

Defesas fol a suspeita de que a SEMEAR, supostamente, nào disporia de estrutura

compatIvel corn o exerciclo da atividade de comércio varejista de medicamentos, o que

poderia sugerir se tratar de uma empresa "fantasrna" ou de "fachada". Julgo que os

documentos juntados as fls. 460-519 (fotografias, mernorlais técnicos, alvará de licença,

certidão de regularidade e relatário de inspeçäo sanitária), todos a apontar o mesmo

endereço funcional registrado nos autos, debelaram qualquer dubiedade quanto ao efe-

tivo funcionamento da empresa. Não por outro motivo é que desconsiderel essa suspeita

durante a avaliação sistemática dos indIcios acirna realizada.

Entretanto, penso que tal convicção - a de que a ernpresa SEMEAR efetivamente existe

e atua no rnercado - repercute não no âmbito da imputaçäo do ilIcito previsto no artigo

50 inciso IV, alInea "a", da Lei Anticorrupção Ernpresarial, mas sim na do ilIcito estam-

pado na alInea "e" do rnesrno dispositivo. Isto é, a prova de que a pessoa juridica real -

rnente funciona desrnonta a suspeita de que foi ela fraudulentamente constitulda para

participar de licitação ou celebrar contrato administrativo (capitulacào jurIdica logo adi -

ante apreciada nesta decisão), mas não elimina ou minirniza, porsi so, as possibilidades

de ter ela fraudado ou frustrado, mediante conlulo (ajuste, cornbinação ou qualquer ou-

tro expediente), a essència competitiva de procedirnentos licitatOrios ptib11cos.
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Dessa forma, sopesados todos as elementos de conviccäo colecionaos nos autos e

desconstruldos os principals fundamentos suscitados pelas Defesas, co -'c&n far- (i
'

tos as indIcios que apontam para o fato de terem as empresas consumado repetidas '3
fraudes aos pregOes eletrOnicos investigados, mediante a cornbinaçäo prévia de lances,

em afronta a regra do sigilo das propostas, corn o fito de lesar o caráter competitivo dos

certames. Corn efeito, restando devidarnente comprovado, ainda que indiretamente, que

a HOSPIDROGAS e a SEMEAR, em conluio, astuciosarnente lançararn mao de urn ardil

para viciar a caráter concorrencial inerente as licitaçSes, entendo não remanescer qual-

quer incerteza quanta a subsunçao de suas condutas as elementares constitutivas do

tipo infracional insculpido no artigo 5°, inciso IV, alInea "a", da Lel n° 12.846/2013.

Neste panto, acerca da possibilidade jurIdica de condenaçào corn base exclusivamente

em provas indiretas, sublinho se tratar de questão já pacificada no âmbito dos Tribunals

Brasileiros. Sobre ela se pronunciou nos seguintes termos a Supremo Tribunal Federal:

"lndIcios e nresuncöes. analisados a luz do nrincioio do livre convencirnento.

auando fortes. seauros. indutivos e não contrariados nor contra indIcios ou nor

prova direta, podern autorizar o juIzo de culpa do agente" (AP 481, Plenário do STF,

Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 08/09/2011).

Noutra rnanifestacão mais recente, desta feita por órgáo fracionário da Suprema Code,

foi reforçada a rnesrna orientação: "0 princIpio do favor rei nao hide a possibiidade

de oresuncäes hominis ou facti. nelo iuiz. nara decidir sobre a nrocedência do ius

puniendi, rnáxirne porgue o Códiqo de Processo Penal prevê expressarnente a

prova indiciãria, defInindo-a no art. 239 corno 'a circunstância conhecida e pro -

vada aue. tendo relacão corn o fato. autorize. nor inducão. concluir-se a existência

de outra ou outras circunstâncias' (HO no iii .666, 1a Turma do STF, Ministro Rela-

tor Luiz Fux, julgado em 08/05/2012).

Constata-se vigorar na jurisprudência pátria, por canseguinte, a entendimento de que

nenhuma mácula recai sobre juIzos condenatórios (inclusive se proferidos em âmbito

criminal, cujas condicionantes de validade são muito mais rIgidas que as do processo

administrativo) lastreados unicarnente em urn canjunto harmonica, firme e convergente

de indicios, suficiente para eliminar qualquer düvida razoável acerca das práticas ilIcitas

apuradas. Destaque-se que ecoaram tais fundarnentos em recentissimas decisOes do

Tribunal de Contas da União (TCU), inclusive versadas sabre imputaçOes sirnilares as
deduzidas nestes autos (fraude a pregão eletrOnico), das quais se pode citar:
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AcOrdão: n° 1005/2017 - Plenário
Data da sessão: 17/05/2017
Relator: MARCOS BEMQUERER
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I 74470574
RubrJc
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Enunciado
A orova indiciária. constituIda oar sornatório de indIcios aue aoontarn
na mesma direcäo. e suficiente oara caracterizar fraude a Iicitacão me-

diante conluio de licitantes, devendo ser declarada a inidoneidade das
empresas para licitar corn a Administracâo POblica Federal (art. 46 da
Lei 8.443/1992).

Excerto do voto do Relator

12. No caso ern exame, a convergência dos indIcios consubstanciados
no fato de as empresas possuirern o mesmo endereço comercial, de
terern apresentado propostas - corno concorrentes em urn torneio lid -
tatôrio - originadas do mesrno endereço IF, bern corno apresentarem

sócios corn sobrenome corn urn, so suficientes - nos termos da vasta
jurisprudência acima colacionada - para caracterizar fraude a Iicitacão,
motivo pelo qual a embargante foi apenada corn a declaraçao de inido-
neidade.

Desse modo, (1) a compartilharnento de endereços de IF pelas empresas denunciadas

durante, ao menos, quatro certames realizados pela Administracão PUblica Estadual;

(2) a relaçào de parentesco próximo entre as sócios; (3) 0 fato de localizarem-se ambas

as pessoas juridicas nurna mesma rua; (4) a unicidade administrativa ou, no mInimo, a

ausência de plena autonomia funcional entre elas; e (5) a metodologia atIpica e suspeita

de formulaço dos lances durante urn dos procedirnentos licitatórios (tanto pela harmo-

nia dos valores das propostas quanta pela busca obstinada da segunda colocaçäo par

uma das empresas) ernergem como indicios consistentes da consumação da infraçãa,

cujo somatôrio é rnais que suficiente para desconstituir as alegaçSes defensivas de que

não houve satisfatória cornprovaçäo das irregularidades imputadas nas autos.

Par fim, nato que a Defesa da SEMEAR ainda sustentau a ausência de prejuiza aa

erária para pugnar pela improcedéncia do PAR. Sucede que, a luz da argurnentacaa

didaticamente tecida pela Comissãa Pracessante as fls. 633-635, a ilIcita administrativa

tipificada no artiga 50, incisa IV, alInea "a", da Lel n° 12.846/2013 é de natureza formal,

porquanto não demanda, coma pressupasta de sua cansumaçãa, a produçâo do resul-

tado naturalIstico de efetivo prejuiza ecanOmico para a Administraçäa Püblica.

Essa é a leitura amplamente cansagrada pela jurisprudência brasileira acerca do artiga

90 da Lei de Licitaçöes, dispasitivo que serviu de base a descrição tIpica da infraçäo

imputada a defendente. Comparadas ambas as redacoes, verifica-se que a allnea "a"
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do inciso IV do artigo 50 da Lei Anticorrupçào reproduziu quase quintr4m4n 5 7 4
estrutura do tipo penal previsto na Lei no 8.666/1993, suprimindo apers aprcela con- ,

I
cernente ao "intuito de obter vantagem indevida", tendo em vista rese o prTTrEcO'-

diploma (Lel n° 12.846/2013) pela sistemática da responsabilidade objetiva. A fim de

ilustrar o argumento, transcrevo o seguinte julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. FRAUDE A LICITAçAO. ART. 90 DA
LEt N. 8.666/93. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
NATUREZA FORMAL DO DELITO. RECONHECIDA A BOA-FE DE
UM DOS APELANTES. FATOS PRATICADOS EM CONTINUIDADE
DELITIVA. ADEQuAçAo DA PENA.
[.
2. 0 crime de frustrar ou fraudar. mediante ajuste, combinação ou
outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatO-
rio, corn o intuito de obter para si OU para outrem vantagem decor-

rente da adjudicacão de bern, é de natureza formal, não exigindo,
para sua confiquração, resultado naturalIstico consistente ern
prejuIzo para a Administração ou obtenQão de efetiva vantaqem

ao aqente. E suficiente, assim, a frustração do caráter competitivo

do certame, gue, no caso, restou devidamente provado.
[. .

(TRF -2, ia Turma Especializada - Processo n° 0007018-
63.2010.4.02.5001 -TRF2 2010.50.01.007018-8)

De toda sorte, consoante repetidamente pontuei no decurso desta fundamentaçào, nào

se pode ignorar que o conluio entre as pessoas jurIdicas HOSPIDROGAS e SEMEAR,

ao amoldar-se as elementares de ajuste e/ou combinação para fraudar ou frustrar o

caráter competitivo de pregöes eletrônicos, além de eliminar qualquer düvida quanto a
tipicidade das condutas, implicou desabrida violação aos principios da concorrência e

da isonomia - consubstanciada na burla a regra do sigilo das propostas -, ambos nor-

teadores dos procedimentos licitatórios conduzidos peta Administraçäo Püblica.

Nesse passo, devassados preceitos constitucionais e legais tao elementares no campo

do Direito Administrativo, sobretudo em matéria de grande sensibilidade para preservar

a higidez dos princIpios e atividades da Administração, tenho por inviável qualquer pos-

sibilidade de subtrair ou de relevar a ilicitude das açöes praticadas pelas pessoas jurIdi-

cas denunciadas, motivo pelo qual reputo adequada a condenacão das mesmas nos

termos do artiao 5°. inciso IV, allnea "a", da Lei no 12.84612013("frustrar ou frau-

dar, mediante ajuste, combinacão ou gualguer outro expediente, o caráter compe-

titivo de procedimento Iicitatório pUblico").
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Em sentido diverso, porém, entendo que nào deve prosperar a segundmp?taão, an- 7 4
corada no artigo 50, nciso IV, alInea 'b", do mesmo diploma ("impedir, wr QJ. frau-

dar a realizacão de qualquer ato de proced/mento Iicitatório püblico"). At1iendo o

ocmnlo proposto pela Cornissão Processante as fls. 635, tenho que o enquadrarnento

simultâneo das denunciadas nas aludidas alIneas "a" e "b" implicaria a ocorrência de

dupla puniçäo por fato Unico, em ostensiva agressào ao princIpio do ne bis in idem.

Sendo assim, em atenção a regra segundo a qual, na hipótese de concorrência entre

duas capitulacSes jurIdicas possiveis para urna mesma conduta, deve prevalecer a mais

especIfica, afasto a subsunçâo das açäes perpetradas pelas empresas a descricão
tipica veiculada no artiqo 5° inciso IV, alinea "b", da Lei Anticorrupção.

Quanto a terceira imputacäo, fulcrada na alInea "e" do mesmo artigo 50, inciso IV, da Lel

n° 12.846/2013 ("cr/ar, de modo fraudulento ou irregular, pessoajurIdica para part/c/par

de I/c/tacao püblica ou celebrar contrato administrativo"), julgo que tambérn ela nao
pode, no caso presente, triunfar. Isso porque escasselarn nos autos os elementos de

convicção que apontam para o fato de ter sido constitulda fraudulentarnente a empresa

SEMEAR corn a espUria finalidade de ingressar na disputa de certames realizados pela

Administração PUblica. Cogita-se de tipificação bastante grave e especifica, a qual, para

ensejar a regular condenaçäo das requeridas, demandaria provas mais robustas do que

aquelas produzidas nestes autos. Por decorrência, mais uma vez seguindo a Comissào

Processante (fls. 635), rechaco a imputação lastreada na alinea "e".

Noutro giro, entendo que restou plenamente caracterizada a infraçäo prevista no artigo

70 da Lel no i 0.520/2002. Na medida em que se considerou demonstrado o conluio entre

as pessoas jurIdicas denunciadas para fraudarem ou frustrarem o caráter competitivo

de pregSes eletrônicos convocados pela Administracão Estadual, afigura-se inexorável

concebê -lo corno urn "comportarnento inidôneo", nos moldes preconizados pelo referido

dispositivo. Corn efeito, em observância a regra estipulada no artigo 10, parágrafo ünico,

do Decreto Estadual n° 3.956-R/2016, iulcio gue deve ser aplicada, em desfavor de

ambas as ernDresas. a penalidade de impedimento de licitar e contratar corn o

Poder PUblico, corninada pelo multicitado artiqo 70 da Lei do Preqão.

For firn, perfilhando mais uma interpretacão sustentada pela Cornissào Processante (fls.

637), reputo lusta, também, a aplicação da sanção de publicaçâo extraordinária

desta decisäo condenatória, em conforrnidade corn a disposto no artigo 6°, inciso II,

da Lei no 12.846/2013, tendo em vista a necessidade de se conferir maior publicidade a
penalizacâo das empresas. Desse modo, ao se assegurar o püblico conhecimento dos
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atos lesivos praticados pelas pessoas jurIdicas condenadas, faz-se poIveYga4r7s 5 7 4
efeitos dissuasôrio e pedagógico que o ordenamento pátrio atribuiu as everas sançöes

cominadas pela Lei Anticorrupção Empresarial, potencializando,

a ncorporaçao de boas práticas no domInio da iniciativa privada e, por via de conse-

quência, para a observância dos ditames consagrados na egislação em vigor.

Passo, então, a dosimetria das sançäes administrativas aplicáveis ao caso.

Guiado pelo propósito de regularnentar a aplicac5o da Lei no 12.846/2013, o Decreto

Estadual n° 3.956-R/2016 consagrou urn sistema bifásico de dosimetria das penalida -

des, cujas etapas devem ser percorridas em permanente observância aos princIpios da

proporcionalidade e da razoabilidade, bern como acompanhadas, em funço do seu Ca -

rater punitivo, de idônea e minuciosa fundamentacão.

Na primeira fase da dosimetria, delineada pelos artigos 25, 26 e 27 da normativa esta -

dual, procede-se a fixação da multa-base a luz dos seguintes critérios: "gravidade e

repercussào social da infração" (artigo 25), "circunstâncias que sempre agravam o cal -

cub da multa" (incisos do artigo 26) e "circunstância atenuantes" (incisos do artigo 27).

Avaliadas todas as peculiaridades do caso concreto em conformidade corn tais parâme-

tros, determina-se o percentual da multa-base, o qual, nos termos do inciso I do artigo

6° da Lei n° 12.846/2013, deve oscilar entre 0,1% e 20% do faturamento bruto da em -

presa no ültimo exercIcio anterior ao da instauraçâo do PAR (deduzidos os tributos).

No caso vertente, em análise da gravidade dos ibIcitos, entendo que as condutas prati-

cadas pelas denunciadas revelaram urn grau de censurabilidade que extrapobou a nor-

mabidade do tipo infracional no qual restaram enquadradas, haja vista que os atos besi-

vos foram cometidos de maneira reiterada no tempo, de modo a macular (palo menos)

cinco pregöes eletrônicos realizados pela Administracão Pt:iblica (elevo em 1% a multa -

base das empresas).

Ademais, a tItubo de repercussão social das infraçöes, tenho que os atos lesivos acar-

retaram consequências negativas extraordinárias para o Poder Püblico, eis qua - exce-

tuado o Pregão Eletrônico no 0425/2014, o qual restou tempestivamente anubado por

recomendaçäo da PGE - aos demais se seguiu a celebraçâo de contratos administrati-

vos corn as pessoas jurIdicas infratoras, resultando no repasse de urn significativo mon-

tante de verbas pUbbicas em benefIcio das mesmas. Julgo, nesse sentido, qua o fato de

26



74470574
a conduta de ludibriar a Administração ter se desdobrado na efetiva pac con -

tratos püblicos e, por conseguinte, na auferiçào de vantagens econômicás pelas denun-'-'NT

ciadas autoriza assirnilá-lo como vetorial negativa na prirneira fase da dosirnetria (elevo

em 1% a multa-base das empresas).

Passo, entäo, ao exarne da potencial incidência das olto circunstâncias de agravamento

estipuladas nos incisos do artigo 26 do Decreto Estadual.

Em relacâo ao valor dos contratos firmados ou pretend idos (inciso I), noto que ul-

trapassararn o marco de R$ 1 000.000,00 (urn rnilhào de reals) - caso, por exemplo, do

Pregão n° 0425/2014, arrematado pela HOSPIDROGAS corn urna proposta de R$

1.770.000,00 (urn rnilhão, setecentos setenta mu reals) (elevo em 1% a multa-base das

empresas).

No que concerne a vantagem auferida pelas pessoas jurIdicas infratoras (inciso II),

visualizo, pelo prôprio valor dos contratos firmados junto ao Poder PtLiblico, que os valo-

res totals ultrapassararn folgadarnente o lirnite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reals)

(elevo em 1% a multa-base das empresas).

Observo que os atos lesivos praticados, portratarem da aquisição de rnedicarnentos por

hospitals püblicos e pela SESA, guardaram relaçäo direta corn a area da saUde (in -

ciso III) (elevo em 1% a rnulta-base das empresas).

Compulsando os autos, nâo verifico qualquer inforrnaçäo quanto a reincidência (inciso

IV) das empresas condenadas (mantenho a anterior qradacão).

Vislumbro que os atos lesivos foram praticados corn tolerància e ciência do corpo

diretivo das pessoas jurIdicas (inciso V), haja vista que os farniliares envolvidos nas

fraudes eram os sócios das mesmas (elevo em 1% a multa-base das empresas).

Dos autos não se extral qualquer notIcla de interrupcao na prestacão de serviço pü-

blico ou do fornecimento de bens (inciso VI) (mantenho a anterior qradaçao).

As infraçöes tarnbém no ocasionaram qualquer paralisacao de obra püblica (inciso

VII) (mantenho a anterior qradaçao).
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Porfim, tampouco se acostou aos autos informaçöes sobre a situaçaccoô4ii4 aJ 5 7 4
empresas infratoras (inciso VIII), baseadas no Indice de solvência grai e de iiquidez

: f\P "

geral e na demonstraçào de lucro liquido no ültimo exercIcio anterior oa

dos atos lesivos (mantenho a anterior qradaçao). 1

Prosseguindo-se ao exame da pertinência das quatro circunstâncias atenuantes positi-

vadas nos incisos do artigo 27 do Decreto n° 3.956-R/2016, verifico que nenhuma delas

deve agraciar as pessoas juridicas condenadas.

Primeiro porque os atos lesivos imputados efetivarnente se consumaram (inciso I),

eis que o Ilcito tipificado no artigo 50, inciso IV, alinea "a", é de natureza formal, nos

termos da fundamentaçâo supra (mantenho a anterior qradacão).

Em segundo lugar porque näo se registrou, ao revés do que sustenta a Defesa da HOS-

PIDROGAS, qualquer colaboração efetiva das empresas corn a apuracão dos ilici-

tos investigados (inciso II), as quais negaram a todo o tempo a autoria ou quaiquer

participaçào nos mesmos (mantenho a anterior gradação).

Em terceiro piano, a ciência das infracoes se deu a partir nâo de urna cornunicacao
espontânea das requeridas (inciso III), mas de encaminhamento de denCincia por re-

comendacao da PGE (rnantenho a anterior qradação).

E quarto porque vejo que não se cuidou, nestes autos, de quaiquer hipátese de ressar-

cimento de danos materiais infligidos a Administracão PUblica (inciso IV) (mante-

nho a anterior gradação).

Firme nessas razöes, ao cabo da primeira fase da dosimetria, fixo as muitas-bases no

patamar de 6% dos faturamentos brutos das empresas condenadas, totalizando os Va-

ores de R$ 2.317.15O11 (dois rnilhôes. trezentos e dezessete mu. cento e cm -

guenta reais e onze centavos) para a HOSPIDROGAS e de R$ 75.433,62 (setenta e

cinco rnil, guatrocentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos) em reiacào
a SEMEAR.

Por fim, na segunda fase da dosimetria, avalia-se a causa especial de diminuiçâo da

pena de muita referente a implementaçào de programa de integridade, na forma do

artigo 29 do Decreto n° 3.956-R12016. Visiumbro, contudo, que nenhuma das empresas

faz jus a aplicação da minorante.
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¯ 74.&7.0574Quanta a SEMEAR, noto que nenhurna docurnentaçao que comprovsse a existencia

de programa de integridade foi juntada aos autos, enquanto que a HOSRRpjt
sua vez, apresentou apenas urn breve protocolo de intençöes, especificamente nos subs 'i

tópicos finals de sua defesa (fls. 280-284), quando o Decreto Estadual n° 3.956-R/2016

condiciona a concessão da causa especial de dirninuicão de pena a existência de urn

prograrna de integridade devidamente implernentado pela empresa ao tempo do come-

timento do ato ilIcito (mantenho a anterior qradacão).

Desse modo, ao término da dosirnetria das penalidades arbitradas, converto em defini-

tivas as multas-bases aplicadas, fixando-as nos patamares de R$ 2.317.15011 (dois

milhôes. trezentos e dezessete mu. cento e cinciuenta reais e onze centavos) para

a HOSPtDROGAS e de R$ 75.43362 (setenta e cinco mit, cluatrocentos e trinta e

três reais e sessenta e dois centavos) para a SEMEAR, as quais respeitam corn rigor

as limites estabelecidos no artigo 6°, inciso I, da Lei n° 12.846/2013, a luz dos fatura-

mentos brutos (deduzidos as tributos) auferidos pelas ernpresas no ano de 2015.

For firn, no tocante a penalidade cominada pelo artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, consi-

derando as circunstâncias acima sopesadas (tratar-se de transgressôes que acarretam

impactos na area da saüde püblica, cometidas de maneira reiterativa e no seio de pro-

cessos licitatórios cujos valores eram de considerável dimensão), bern coma o caráter

pedagógico-dissuasório que deve qualificar as sancoes aplicadas no campo das licita-

çöes e contratos administrativos, arbitro, corn fulcra no parégrafo ünico do artigo 1° do

Decreto Estadual n° 3.956-R/2016, em desfavor das empresas requeridas, a pena de

imoedimento de licitar e contratar corn a Administracão Püblica pelo prazo de 10

(dez) meses.

Ressalto que as efeitos da puniçâo em tela estendern -se a todos as órgàos e entidades

(Administracäo Direta e Indireta) do Poder Püblico em nIvel nacional (Uniâo, Estados,

Distrito Federal e Municipios), em consonância corn a pacIfico entendirnento sedimen-

tado najurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (vide REsp 151.567/2003;

MS 19.657/2013; Agln-REsp 1.382.362/PR) e reiteradamente perfilhado nas mais re -

centes decisöes prolatadas no ämbito do Conselho do Controle e da Transparéncia -

CONSECT - (vide PAR n° 83774769; PAR n° 83775110; PAR 74752430).
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Parte dispositiva.

Rubrlca: ()

Diante do exposto, por considerar que as empresas HOSPIDROGAS COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ n° 35.997.345/0001-46, e SEMEAR DIS-

TRIBUIDORA EIRELI - EPP (antigas DEBORA DAZZI PIOL - EPP e COMERCIAL

GUANABARA LTDA - EPP), CNPJ no 10.269.296/0001-02, incorrerarn nos ilicitos ad -

ministrativos tipificados no artigo 50, inciso IV, alInea "a", da Lei n° 12.846/2013 e no

artigo 70 da Lel no 10.520/2002, aplico-Ihes as sançöes administrativas corninadas pelos

incisos I e H do artigo 6° da Lel Anticorrupçäo Empresarial e, também, a penalidade

estipulada pelo aludido artigo 70 da Lei do Pregão.

A vista das circunstâncias já analisadas anteriormente, durante a operação da dosime-

tria, fixo as sançoes administrativas da seguinte forma:

a) pagarnento de multas administrativas nos valores correspondentes a R$

2.317.150,11 (dois milhOes, trezentos e dezessete mu, cento e cinquenta

reais e onze centavos), para a empresa HOSPIDROGAS COMERCIG DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, e R$ 75.433,62 (setenta e cinco mu,
quatrocentos e trinta e ties reais e sessenta e dois centavos), para a em -

presa SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP;

b) publicacäo extraordinária da ementa desta decis5o condenatória nos seguin-

tes rneios:

b.1) Diário Oficial do Estado do EspIrito Santo;

b.2) Jornal A Gazeta ou no A Tribuna;

b.3) Edital afixado no próprio estabelecimento, que permita a fácil visibilidade

pelo püblico, por 30 (trinta) dias;

b.4) SItio eletrônico da empresa, por 30 (trinta) dias;

c) Impedimento de licitar e contratar corn toda a Administração PUblica Direta e

Indireta, ern nIvel nacional (Unio, Estados, Distrito Federal e Municipios), pelo

prazo de 10 (dez) meses.

Apás o trânsito ern julgado administrativo desta decisào, determino que sejarn adotadas

as seguintes providências:
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1. Lance-se as nomes das empresas no Cadastro Nacional de Empresas Punidas

- CNEP, na forma do artigo 22 da Lel n° 12.846/2013;

2. Intime-se as empresas para pagamento das multas administrativas no prazo de

30 (trinta) dias, sob pena, em caso de inadimplemento, de inscriçäo dos respec-

tivos valores em dIvida ativa do Estado;

3. Intime-se a Procurador-Geral do Estado para ciência desta decisäo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Vitória/ES, 12 de juiho de 2019.

EDMAR MORE1RA CAMATI
Secretário de Estado de Conjrole e Transparência

F1s. N.° ) U2'-'
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EXTRATO DE DECISAO N° 001/2019

EMPRESAS: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA e SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP.

CNPJ: 35.997.345/0001-46 e 10.269.296/0001-02

ENQUADRAMENTO; artigo 5°, inciso V, ailnea "a", da Lel Federal n°

12.846/2013 e artigo 70 da Lei Federal n° 10.520/2002.

CONDUTA: frustrar e fraudar, mediante conluio, o caráter competitivo de

procedimentos licitatórios pUblicos e comportar-se de modo inidOneo em pregOes

eletrônicos.

DECISAO: condenacao ao pagamento de multas administrativas nos valores de

R$ 2.317.150,11 (dois milhOes, trezentos e dezessete mil, cento e cinquenta reals

e onze centavos) para a empresa HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA e de R$ 75.433,62 (setenta e cinco mil, quatrocentos e

trinta e três reals e sessenta e dois centavos) para a empresa SEMAR

DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP; publicacão extraordinária do extrato da decisão

condenatória para ambas as empresas; e impedimento de licitar e contratar com a

Administracao PUblica Direta e Indireta, em nIvel nacional (Uniäo, Estados, Distrito

Federal e MunicIpios), pelo prazo de 10 (dez) meses.

Vitôria, 12 de julho de 2019.

EDMAR MOREIRA CAMAA

Secretário de Estado de Controle e Tansparência

Av. Governador Bley, 236- Ed. Fàbio Ruschi, 6° e 8° andares, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-150
(27) 3636-5388 I 3636-5359 - Fax: (27) 3636-5360

www.secont.es.gov.br - www.trarisparencia.es.gov.br - www.ouvidoria.es.gov.br
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data da Reforma "Ex-Officio", em
17/04/2009.
Validade: permanente.

3) IRENE DE SOUZA ]EREMIAS,
processo no 83250026, a partir da
data do diagnóstico, em 19/04/2018.
Validade: 19/04/2023.

4) LUIZ ANTONIO BASSANI, processo
n° 85892815, a partir da data do
iniclo dos sintomas comprovados do
doenca, em XX/05/2018.
Validade: permanente.

5) MARIA DA GLORIA OLIVEIRA
ABAURRE, processo n° 86011634, a
partir da data do iniclo dos sintomas
comprovados do doenca, em
XX/03/2017.
Validade: permanente.

6) MAURINA ]ANDIRA ZAMBON
WEYN, processo no 55941001, a
partir de 14/01/2015, tendo em
"'ia o vencimento do Laudo Medico,

ado em 13/01/2015.
ode: permanente.

7) SEBASTIAO NOGUFIRA
TATAGIBA, processo n° 75043076,
a partir da data do diagnóstico, em
09/06/2015.
Validade: permanente.

Protocolo 504805

EXTRATO DE DECISAO N°
001/2019

EMPRESAS: HOSPIDROGAS
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA e SEM EAR
DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP.
CNPJ: 35.997.345/0001-46 e
10.269.296/0001-02
ENQUADRAMENTO: artigo 50,
inciso IV, alinea "a", da Lel Federal
no 12.846/2013 e artigo 70 da Lei
Federal n° 10.520/2002.
CONDUTA: frustrar e fraudar,
mediante conluio, 0 caráter
competitivo de procedirnentos
licitatórios püblicos e comportar-

se de modo inidôneo em pregöes

VitOria

eletrôn icos.
DECISAO: condenacéo ao
pagamento de multas administrativas
nos valores de R$ 2.317.150,11
(dois rnilhöes, trezentos e dezessete
mu, cento e cinquenta reals e
onze centavos) para a empresa
HOSPIDROGAS COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e
de R$ 75.433,62 (setenta a cinco
mu, quatrocentos e trinta e trés reals
e sessenta e dois centavos) para a
empresa SEMAR DISTRIBUIDORA
EIRELI - EPP; publicaç8o
extraordinária do extrato da decisäo
condenatória pare ambas as
empresas; e impedimento de licitar
e contratar corn a Administracäo
Püblica Direta e Indireta, em nIvel
nacional (Uniéo, Estados, Distrito
Federal e Municipios), polo prazo de
10 (dez) meses.

Vitória, 12 de julho de 2019.

EDMAR MOREIRA CAMATA
Secretário do Estado de Controle e

Transparência
Protocolo 504994

SegL11daira5 Jo 2t'9.
ORTARIA N° 150-S, DE 11 DE

JULHQ19

'O'-'Secretario de Estadbde
Controle e Transparência, no uso
de sues atribuicOes legais dispostas
na Lel Complementar n°. 856, de 17
de malo de 2017,

RESOLVE:

EXONERAR, a partir de
11/07/2019, na forma do artigo
61, parágrafo 2°, alinea "b" da
Lel Complementar n°. 46 do 31
do janeiro de 1994, o servidor
LUCIANO GOMES FALCAO,
n° funcional 373798, do cargo
de provimento em comissäo de
Assistente Técnico I, Ref. QC -

03, da Secretaria de Estado
de Controle e Transparéncia -

S EGO NT.

EDMAR MOREIRA CAMATA
Secretário do Estado do Gontrole e

Transparéncia
Protocolo 505180
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