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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

CONSELHO SUPERIOR 

  Auditoria-Geral 

Rua José Lourenço Kelmer, s/n° - Campus Universitário 

São Pedro Cep 36.036-900 Juiz de Fora/MG 

Telefone: (32) 2102-3984 - E-mail: auditoriageral@ufjf.edu.br 

 
Nota de Auditoria nº 03.2017.05.14.1 

 
ASSUNTO:  Pregão Eletrônico nº 13/2017 
(Processo nº 23071.004391/2017-50). 
Licitante vencedor com sócio em comum de 
outra empresa impedida de licitar e contratar 
nos termos da Lei 10.520/2002. Extensão da 
sanção. Alerta quanto ao Acórdão-TCU nº 
2.218/2011-1ª Câmara. Presunção de Fraude. 
Fragilidade na estrutura de controle interno 
quanto ao ambiente de controle e às 
atividades de controle. Recomendações da 
Auditoria-Geral.  

 
 
1. FUNDAMENTOS 
 
1.1. Constatação nº 001 
 

1. Inicialmente, esclarece que a situação referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 
13/2017 da UFJF é que a empresa Center Sponchiado Ltda - EPP foi vencedora em 6 (seis) 
itens (conexão hidráulica, engate hidráulico, registro gaveta e torneira). 

 
2. O TCU fez alerta de possível irregularidade desta empresa ser vencedora à luz do 

Acórdão 2.218/2011 – 1ª Câmara, tendo em vista ter sócio em comum com a empresa 
Comercial Sponchiado Ltda - EPP, que está suspensa e que foi considerada inidônea para 
participar de certames da Administração Pública.   

 
3. Prevê o artigo 87, inciso III, da Lei 8.666/1993 (Licitações e Contratos) que: 
 

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 
(...) 
III - suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

 
4. Quanto a esta sanção de suspensão de participação em licitação e impedimento 

de contratar estabelecida no artigo 87, inciso III, da Lei 8.666/1993, o Egrégio TCU já se 
posicionou, por meio do Acórdão nº 1017/2013-TCU-Plenário (TC 046.782/2012-5, relator 
Ministro Aroldo Cedraz), no sentido de que a "sanção prevista no art.87, inciso III, da Lei 
8.666/1993 (suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração) tem aplicação restrita ao órgão ou entidade que a cominou" (TCU, 
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Informativo de Licitações e Contratos nº 149, páginas 3/4). No mesmo sentido é o Acórdão 
nº 1884/2015-TCU-Primeira Câmara. 

 
5. E o artigo 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão) dispõe:  
 

Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 
edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 
6. No que se refere à sanção de impedido de licitar e contratar prevista no artigo 7º 

da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, o Egrégio TCU se posicionou, por meio dos Acórdãos 
nº 2081/2014 - Plenário, nº 1171/2014 - Primeira Câmara e nº 1003/2015 - Plenário, no 
sentido de que “a sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002 produz efeitos em relação a 
toda Administração Pública (União, estados, Distrito Federal e municípios)”.  

 
7. Já o Acórdão nº 1831/2014-TCU-Plenário (TC 022.685/2013-8, relator Ministro 

José Múcio Monteiro) menciona o Acórdão 2.218/2011 – 1ª Câmara nos seguintes termos:  
 

4. O Tribunal, ao examinar, em ocasião anterior, matéria análoga, já 
havia se pronunciado sobre a irregularidade de tal tipo de operação, 
registrando na ementa do Acórdão 2.218/2011 – 1ª Câmara o 
seguinte entendimento: 
 

3. Presume-se fraude quando a sociedade que procura 
participar de certame licitatório possui objeto social similar e, 
cumulativamente, ao menos um sócio-controlador e/ou sócio-
gerente em comum com a entidade apenada com as sanções 
de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade, 
previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/1993." 

 
8. Após o alerta do TCU, apurou-se que as empresas Center Sponchiado Ltda - EPP 

(CNPJ nº04.418.934-0001-07) e Comercial Sponchiado Ltda - EPP (CNPJ nº 
13.338.681/0001-44) contém em comum o sócio-administrador Benaldo Sponchiado (CPF nº 
343.515.400-44) e possuem a mesma atividade econômica de "comércio varejista de 
materiais de construção em geral", ou seja, mesmo objeto social. 

 
9. Destaca-se que a empresa Comercial Sponchiado Ltda - EPP está inscrita  no 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) por ter sido sancionada pela 
Universidade Federal do Paraná por impedimento - Lei do Pregão até 20/10/2018 e pelo 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro por suspensão - Lei de Licitações até 
26/07/2017.  

 
10. Diante de tais considerações, é entendido que a empresa Comercial Sponchiado 

Ltda - EPP (CNPJ nº 13.338.681/0001-44) está impedida de participar de certames na 
modalidade Pregão em todo ente Federal, visto que a sanção foi fundamentada na Lei 
10.520, de 17 de julho de 2002, e sabendo disso, utilizou a empresa Center Sponchiado 
Ltda - EPP (CNPJ nº 04.418.934-0001-07), para participar do Pregão Eletrônico nº 13/2017, 



3 

enquanto vigente a sanção (até 20/10/2018) que lhe foi aplicada pela Universidade Federal 
do Paraná (PR), visando burlar o sistema licitatório e tornar sem efeito os termos da sanção 
que lhe foi aplicada. 

 
 

1.2. Do controle interno 
 
11. A Auditoria-Geral da UFJF solicitou, por meio da Solicitação de Auditoria nº 

020.2017.002.05, de 3 de maio de 2017, com encaminhamento através do Memorando 
Eletrônico nº 32/2017 - AUDITORIA, de 5 de maio de 2017, os autos do processo nº 
23071.004391/2017-50 (Pregão Eletrônico n° 13/2017 da UFJF) à Coordenadoria de 
Suprimentos que encaminhou no fim do mesmo dia 05/05/2017. 

 
12. Analisando os referidos autos foi observada toda a documentação da empresa 

Center Sponchiado Ltda - EPP (CNPJ nº 04.418.934-0001-07) acostada às folhas 304 até 
320, sendo apurado que na Declaração SICAF emitida em 27/04/2017 (fl.304) consta um 
registro de “Ocorrência - Consta” e outro de “Ocorrências Impeditivas indiretas - Consta. 
Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas”, entretanto, este relatório não foi 
encontrado nos autos. 

 
13. No dia 08/05/2017, por meio de mensagem eletrônica à Coordenadora de 

Suprimentos, foi solicitado a emissão da Declaração do SICAF referente à empresa Center 
Sponchiado Ltda - EPP (CNPJ nº 04.418.934-0001-07), acompanhada do Relatório de 
Ocorrências Impeditivas indiretas. No mesmo dia foram entregues à Auditoria-Geral a 
Declaração do SICAF (1 página) e o Anexo - Ocorrências Impeditivas Indiretas do 
Fornecedor (2 páginas - frente e verso) relativa à empresa Center Sponchiado Ltda - EPP 
(CNPJ nº 04.418.934-0001-07) e a Declaração do SICAF (2 páginas - frente e verso) da 
empresa Comercial Sponchiado Ltda - EPP (CNPJ nº 13.338.681/0001-44). 

 
14. A Declaração do SICAF da Center Sponchiado Ltda - EPP repete o registro de 

ocorrência e o de ocorrências impeditivas indiretas. Extrai-se do Anexo - Ocorrências 
Impeditivas Indiretas do Fornecedor que a  Center Sponchiado Ltda - EPP tem vínculo com 
a Comercial Sponchiado Ltda - EPP nos seguintes dizeres: “Vínculo 1: Fornecedor 
13.118.681/001-44 - Comercial Sponchiado Ltda - EPP - O cônjuge do Sócio (343.515.400-
44) do Fornecedor Atual (04.418.934/0001-07) está vinculado como Sócio do Fornecedor 
13.118.681/001-44”. E nas ocorrências consta 2 (dois) impedimentos de Licitar e Contratar 
com base na Lei nº 10.520/2002, sendo uma da Universidade Federal do Paraná (prazo final 
até 20/10/2018) e a outra da Universidade Federal de Santa Catarina (prazo final até 
11/11/2019), e também 2 (duas) suspensões temporárias fundadas na Lei 8.666/1993, artigo 
87, inciso III, aplicadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (uma com prazo 
final até 26/06/2017 e a outra até 19/06/2017).  

 
15. Reza os incisos I e III do artigo 11 da Instrução Normativa Conjunta MPOG/CGU 

nº 01, 11 de maio de 2016 (DOU nº 89, quarta-feira, 11 de maio de 2016, Seção 1, páginas 
14/17 - anexa a esta nota de auditoria), sobre as atividades de controles internos, os 
seguintes termos: 

  
Seção III 
Da Estrutura dos Controles Internos da Gestão 
 
Art. 11. Na implementação dos controles internos da gestão, a alta 
administração, bem como os servidores da organização, deverá 
observar os componentes da estrutura de controles internos, a seguir 
descritos: 
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I - ambiente de controle: é a base de todos os controles internos da 
gestão, sendo formado pelo conjunto de regras e estrutura que 
determinam a qualidade dos controles internos da gestão. O 
ambiente de controle deve influenciar a forma pela qual se 
estabelecem as estratégias e os objetivos e na maneira como os 
procedimentos de controle interno são estruturados.  
(...) 
III – atividades de controles internos: são atividades materiais e 
formais, como políticas, procedimentos, técnicas e ferramentas, 
implementadas pela gestão para diminuir os riscos e assegurar o 
alcance de objetivos organizacionais e de políticas públicas. Essas 
atividades podem ser preventivas (reduzem a ocorrência de eventos 
de risco) ou detectivas (possibilitam a identificação da ocorrência dos 
eventos de risco), implementadas de forma manual ou automatizada. 
As atividades de controles internos devem ser apropriadas, funcionar 
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo, ter custo 
adequado, ser abrangentes, razoáveis e diretamente relacionadas 
aos objetivos de controle.  

 
16. Dessa forma, entende-se que a ausência de emissão do Anexo - Ocorrências 

Impeditivas Indiretas do Fornecedor nos autos do processo nº 23071.004391/2017-50, junto 
com a Declaração SICAF da empresa Center Sponchiado Ltda - EPP (CNPJ nº 04.418.934-
0001-07) - juntada à fl.304, fragilizou a estrutura de controle interno quanto ao “Ambiente de 
Controle”, “Atividades de Controles Internos” e prejudicou ao Pregoeiro Oficial, Equipe de 
Apoio (fl.390) e a Coordenadoria de Suprimentos (fl.132) apurar o vínculo de sócio-
administrador entre as empresas Center Sponchiado Ltda - EPP e Comercial Sponchiado 
Ltda - EPP, bem como do impedimento de licitar e contratar que esta última possuía e assim 
impedir que a empresa Center Sponchiado Ltda - EPP participasse do Pregão Eletrônico nº 
13/2017, e consequentemente e irregularmente ter sido declarada vencedora em parte dos 
produtos do certame licitatório em questão.  

 
 

2. RECOMENDAÇÕES 
 
17. Por todo o exposto e exarado, a Auditoria-Geral emite as seguintes 

recomendações: 
 

a) Destinatários das recomendações: 
- Coordenadora de Suprimentos; 
- Pregoeiros designados na Portaria do Reitor nº 342, de 28 de março de 2017, 

publicada no DOU nº 86, segunda-feira, de 8 de maio de 2017, Seção 2, 
página 33 (anexa a esta nota de auditoria). 

 
b) Conteúdo das recomendações: 

 
Recomendação nº 2017016 - Implantar metodologia de trabalho que assegure a 

juntada aos autos de processos licitatórios a Declaração de SICAF e os respectivos anexos 
registrados na declaração, nos moldes Instrução Normativa Conjunta MPOG/CGU nº 01, 11 
de maio de 20161, melhorando e adequando assim o ambiente de controle e as atividades 
de controle. 

                                                
1
 CGU. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Instrução Normativa Conjunta MPOG/CGU nº 01, 

11 de maio de 2016. Diário Oficial da União nº 89, quarta-feira, 11 de maio de 2016, Seção 1, 
páginas 14/17. Disponível em: 
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Recomendação nº 2017017 - Desclassificar a empresa Center Sponchiado Ltda - 

EPP (CNPJ nº 04.418.934-0001-07) no Pregão Eletrônico nº 13/2017, com fulcro na sanção 
prevista no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e aplicada à empresa Comercial Sponchiado Ltda - 
EPP, considerando a extensão da sanção conforme jurisprudência do Egrégio TCU. 

 
Recomendação nº 2017018 - Realizar novo julgamento no Pregão Eletrônico nº 

13/2017, consultando as atas lavradas neste certame, em relação aos produtos que foi 
vencedora a empresa Center Sponchiado Ltda - EPP (CNPJ nº 04.418.934-0001-07), com 
as demais empresas, inclusive negociando o melhor preço de modo a propiciar economia 
para a UFJF. 

 
Juiz de Fora (MG), 17 de maio de 2017. 

 
 
 
 
 

ENIO HENRIQUE TEIXEIRA 
Auditor-Geral da UFJF 

                                                                                                                                                   
<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/05/2016&jornal=1&pagina=14&tot
alArquivos=184>. Acesso em 15 maio de 2017. 
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