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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE GOIÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregão Eletrônico nº 12/2021 

 

 

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 

EIRELLI (LINK), com endereço na Rua Rui Barbosa, 449, bairro centro, no município 

de Buri/SP, e-mail: jurídico@linkbeneficios.com.br, devidamente inscrita no CNPJ/MF 

12.039.966/0001-11, Inscrição Estadual nº 229.017.126.114 e Inscrição Municipal nº 

03150/10, qualificada por seu procurador “in fine”, vem,  respeitosamente a presença de 

V. S.ª, para com fundamento no artigo 5º, incisos XXXIV da Constituição Federal c.c 

artigo 4º, inciso XVIII  da Lei 10.520/2002, apresentar o pertinente 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

consoante aos fatos e fundamentos que passa a expor: 
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1. DOS FATOS 

 

Trata-se de licitação na modalidade pregão eletrônico, edital 

Pregão Eletrônico 12/2021 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cujo objeto é a 

“contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, 

gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de 

peças e acessórios de reposição genuínas, originais ou similares de 1ª linha, com prazo 

de garantia de fábrica, implantação e operação de sistema informatizado e integrado 

para gestão de frota, com acesso disponibilizado via internet, contemplando a rede de 

estabelecimentos credenciados e recursos tecnológicos para atender a frota, composta 

por 384 (trezentos e oitenta e quatro) veículos automotivos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás, conforme quantitativo, descrição e especificação contidas neste edital 

e seus anexos..” 

 

O certame ocorreu em normalidade, até a habilitação onde foram 

apresentados documentos falsos, e o resultado final foi o seguinte: 

 

1º CARLETTO -19,01% 

2º LINK -19,01% 

3º TRIVALE -3,00% 

QUALITY DESCLASSIFICADA (vicio na proposta) 

 

Ocorre que, a Carletto, apresentou atestado de capacidade técnica 

duvidosos, ou seja, incapaz de provar sua aptidão para a execução contratual e para piorar, 

trouxe à baila Balanço Patrimonial MANIPULADO, FALSO e IMPRESTÁVEL. 

 

A Carletto teve seus documentos de habilitação analisados e 

erroneamente foi habilitada. 

 

Ocorre que, ao se verificar os documentos apresentados pela 

Carletto, é possível se concluir que a mesma deveria ter sido inabilitada por dois motivos, 

em primeiro lugar o documento apresentado para comprovar capacidade técnica é 

imprestável em razão de que os atestados de longe não são compatíveis em razão de 
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quantitativo e prazo, de modo que, não há comprovação que o player tenha capacidade 

técnica para dar a lisura na execução que o contrato administrativo merece. 

 

Veja, basta diligenciar aos emitentes do atestado, que se verifica 

que a execução contratual é falha ou ainda que o contrato foi minimamente 

executado. 

 

Em segundo lugar, verifica-se que o Balanço Patrimonial 

apresentado pela Carletto é FALSO, e isso também viola a vinculação do instrumento 

convocatório, a legalidade e a moralidade, além de deixar sérias dúvidas se a gerenciadora 

possui lastro econômico-financeiro para executar o contrato, até porque em relação à 

balanço patrimonial a empresa Carletto possui um sério histórico de ilegalidades. 

 

Ora, a empresa sustentará que possui saúde financeira, no entanto, 

quando lhe é conveniente seu discurso é de que opera em prejuízo. 

 

Com isso, a Recorrente, registrou sua intenção de interpor recurso 

administrativo para que ocorra a devida inabilitação da CARLETTO GESTAO DE 

FROTAS LTDA e conforme se verá são graves tais irregularidades, que após 

comprovadas por diligência do órgão e pelos documentos que acompanham este recurso, 

deverão ensejar a instauração de processo. 

 

Veja que, a manutenção da Carletto no certame é uma evidente 

inobservância às regras do instrumento convocatório e à legalidade. Portanto a não 

inabilitação da empresa irá macular todos os atos subsequentes do certame e a posterior 

contratação. 

 

É a síntese do necessário. 

 

2. DOS FUNDAMENTOS 
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Inicialmente, faz-se digna a menção de que a Administração 

Pública deve pautar seus atos aos princípios administrativos e em razão do princípio da 

legalidade ao ordenamento jurídico como um todo.  

 

Sabe-se que a Constituição Federal de 1988 é a lei maior do nosso 

ordenamento e dispõe o seguinte em relação à Administração Pública: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: 

[...](g.n) 

 

Ainda, há de se destacar que ao lado dos princípios 

constitucionais, existem outros princípios específicos que devem ser observados na 

licitação, como por exemplo: o princípio da legalidade, vinculação ao instrumento 

convocatório, etc. 

 

Tais princípios específicos da licitação encontram guarida no art. 

3º da Lei 8.666/93, in verbis: 

 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 

são correlatos. (g.n) 

 

Reforça-se que a licitação é um procedimento administrativo, e 

como tal, deve observância aos princípios administrativos, uma vez que esses princípios 

são desrespeitados o procedimento é maculado, e a existência de vício no procedimento 
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licitatório induz a invalidade dos atos posteriores, inclusive do contrato administrativo. 

Nesse sentido Marçal Justen Filho1: 

 

O vício na licitação acarreta, em princípio, a invalidade de todos 

os atos posteriores, inclusive do contrato administrativo (se 

chegou a ser pactuado posteriormente), conforme dispõe o art. 

49, § 2º. [...] 

 

Não bastando o entendimento da doutrina, a jurisprudência 

também segue no mesmo sentido: 

 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. 

INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA 

CORTE ESPECIAL. 1. Trata-se de controvérsia sobre interesse 

processual na impugnação de incidente (acolhimento de recurso 

contra a inabilitação de concorrente) após o fim de certame. 2. A 

Corte Especial do STJ entende que "a superveniente adjudicação 

não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois 

se o certame está eivado de nulidades, estas também 

contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato" 

(AgRg na SS 2.370/PE, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, 

DJe 23.9.2011). No mesmo sentido: REsp 1.128.271/AM, Rel. 

Min; Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25.11.2009; e REsp 

1.059.501/MG, Rel. Min; Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 10.9.2009. 3. A decisão recorrida aprecia a matéria 

de fundo, razão pela qual fica prejudicada a alegação 

relacionada com o conhecimento do Recurso Especial pela 

alínea "c". 4. Agravo Regimental não provido. (Processo AgRg 

no AREsp 141597 / MA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL 2012/0019334-9 - Relator(a) 

Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) - Órgão Julgador T2 - 

SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 23/10/2012 - Data da 

Publicação/Fonte DJe 31/10/2012.) (g.n) 

 

E ainda o Tribunal de Contas da União entende o seguinte: 

 

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 

FORNECIMENTO DE VALES-REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO. 

                                                 
1 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14ª ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 740. 
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LICITAÇÃO JÁ CONCLUÍDA. INDÍCIOS DE 

IRREGULARIDADES ENSEJADORAS DE RESTRIÇÃO NA 

COMPETITIVIDADE DO CERTAME. SUSPENSÃO 

CAUTELAR DAS PROVIDÊNCIAS PARA ASSINATURA DO 

CONTRATO OU, SE JÁ ASSINADO, PARA EXECUÇÃO DA 

AVENÇA. OITIVA DOS GESTORES. CONCESSÃO DE PRAZO 

PARA MANIFESTAÇÃO À EMPRESA ADJUDICADA. Em vista 

dos indícios de irregularidades em licitação já concluída, 

determina-se a suspensão cautelar das tratativas para assinatura 

do contrato, ou se já assinado, para execução da avença e efetua-

se a oitiva dos gestores para que apresentem justificativas acerca 

das questões suscitadas. Acórdão 115/2009 – Plenário. Dou 

06/02/2009 

 

Por fim, a Súmula 473 do STF dispõe o que segue: 

 

A administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 

originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 

em todos os casos, a apreciação judicial. (g.n) 

 

Veja que, por mais que a literalidade da Súmula fala em “pode”, 

em realidade é um PODER-DEVER da Administração anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam ilegais. Claramente há vícios nos documentos 

apresentados pela Recorrida, e tais vícios contaminam o procedimento licitatório, o que 

implicará em uma contratação ilegal e viciada! 

 

Feita tal introdução, passemos aos pontos específicos que 

maculam o procedimento licitatório e a posterior contratação. 

 

2.1 DA COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

 

O instrumento convocatório, no subitem 52.4, “b”, rezava que a 

empresa vencedora deveria comprovar qualificação econômico-financeira por meio de 

balanço patrimonial do último exercício, in verbis: 
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52.4. Documentação relativa à qualificação econômico-

financeira: 

[...] 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 

(três) meses da data da apresentação da proposta. 

 

Veja, as demonstrações contábeis, devem ser apresentadas, na 

forma da lei, portanto, não deveria ser aceito um documento materialmente falso, 

independente do quantitativo, qualquer manipulação, fere a moralidade 

administrativa. 

 

Por mais que o valor do imóvel seja mínimo, em relação à 

totalidade do balanço, houve falsidade, portanto, a o documento é incompatível com a 

Administração Pública, que se pauta pela moralidade. 

 

Qualquer valor errôneo, manipulado, falso, que por mais 

irrelevante que seja, é motivo para contaminar todo o documento que comprovaria a 

qualificação econômico-financeira, afinal não há legitimidade nas condutas fundadas em 

subterfúgios, aponta Marçal Justen Filho2: 

 

A moralidade consiste na exigência de compatibilidade da 

atividade administrativa com os valores éticos genericamente 

considerados. A moralidade reside no respeito à identidade, à 

autonomia e aos interesses dos terceiros. O princípio da 

moralidade interdita a obtenção de vantagens não respaldadas 

pela boa-fé. Exclui a legitimidade de condutas fundadas em 

subterfúgios, no aproveitamento da ausência de conhecimento ou 

de condições de defesa do próximo. 

 

E a jurisprudência do TCU: 

 

                                                 
2 In Curso de Direito Administrativo, 4º ed. Em e-book baseada na 12. Ed. Impressa. 2016. 
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[...] Observe os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, dentre outros, 

consoante o art. 37, caput, da Constituição Federal. 

Acórdão 415/2010 Segunda Câmara 

 

Portanto, é imprescindível a recusa de documentos manipulados, 

pois imprestáveis e violam a moralidade administrativa. 

 

Feita essas considerações, passemos aos pontos específicos sobre 

as irregularidades constantes no balanço patrimonial da empresa Carletto. 

 

2.1.1 DO HISTÓRICO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA CARLETTO 

 

Antes de apontar os vícios do documento contábil da Carletto, é 

extremamente importante, levantar um brevíssimo histórico da empresa Carletto, para 

que reste evidentemente claras, todas as irregularidades que acompanham a vencedora do 

certame. 

 

O histórico da empresa Carletto é minimamente duvidoso, em 

2020, a empresa apresentava dois balanços patrimoniais, que faziam referência a um 

único período, conforme fosse conveniente, ou seja, foram escriturados dois balanços 

patrimoniais para o exercício de 2019. 

 

Num passado, não tão distante, para comprovar a qualificação 

econômico-financeira e contratar com a Administração a Carletto levou a registro o BP 

02/2019, referente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019: 
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Pois bem, verificou-se que, haviam discrepâncias, quando se 

comparava com o Balanço Patrimonial de número 01/2018, e com a vinda de diversas 

denúncias, surgiu o Balanço Patrimonial de número 03, também do ano de 2019, de modo 

que o BP 02 e o 03 coexistiam, fazendo referência à um único período: 
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Houve violação à regra prevista no art. 20 da IN nº 11/2013, pois 

a Carletto não cancelou o BP 02/2019, e ainda de maneira desleal, informou que o livro 

de número 03 seria o substituto do livro de número 02: 

 

 

 

Então, a partir disso, de forma totalmente indevida, dois balanços 

que faziam referência ao ano de 2019 foram registrados e autenticados pela Junta 

Comercial do Estado do Paraná, e a empresa apresentava em diversas licitações pelo 

Brasil. 

 

Claramente houve uma falsificação das informações, pois os 

dados inseridos são totalmente diferentes, sendo que um era utilizado para licitações de 

maior porte: 

 

 

Diante de tais irregularidades, a Recorrente, decidiu levar os fatos 

à JUCEPAR, que instaurou o processo 20/0390120, que ao final determinou o 

desarquivamento de ambos Balanços Patrimoniais: 
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E ao final: 

 

 

 

Então, a partir do desarquivamento dos balanços irregulares, que 

coexistiam, a Carletto escriturou um novo balanço patrimonial, QUE TAMBÉM 

POSSUI INFORMAÇÕES FALSAS! 
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Veja, infelizmente às Juntas compete tão somente a verificação 

das formalidades legais dos termos de abertura e encerramento dos livros que são 

apresentados à autenticação, ou seja, não é de competência dos órgãos de registro a 

análise das formalidades intrínsecas neles contidas. 

 

Formalmente, o balanço, possui regularidade, no entanto, em 

relação à matéria, as informações ali constantes, o documento é evidentemente 

MANIPULADO, FORJADO e IMPRESTÁVEL. 

 

As irregularidades do documento contábil, que foi apresentado 

na fase de habilitação, serão descritas com maiores detalhes nos próximos tópicos das 

presentes razões, no entanto, tais informações falsas são confirmadas diante da não 

comprovação de propriedade à época do imóvel escriturado e diante da incompatibilidade 

do atual balanço com o anterior. 

 

2.1.2 DA MANIPULAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO 

IMÓVEL ESCRITURADO 

 

A primeira informação manipulada e de fácil verificação, é a que 

no balanço patrimonial apresentado no certame, consta a informação de que a empresa 

Carletto possui um imóvel escriturado no valor de R$ 25.000,00: 

 

 

 

Na técnica contábil, os imóveis escriturados devem ser descritos, 

individualizados, com dados que tornem possível que os interpretes do documento 

verifiquem a existência do imóvel, mas a Carletto não o fez. 

 

Diante do obscuro histórico de irregularidades da empresa, a 

Recorrente, assim que teve seu primeiro contato com o novo BP 02/2019, desconfiou da 
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existência do imóvel e diligenciou à TODOS OS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS do estado sede da empresa, qual seja, o Paraná. Verificou-se nessa diligência 

que, o imóvel simplesmente não existia, portanto a informação ali inserida é FALSA 

e MANIPULADA. 

 

Em inúmeros certames, a Recorrente apontou a falsidade da 

informação, e requereu que fossem realizadas diligências para que a empresa Carletto 

comprovasse a propriedade do imóvel escriturado. 

 

Um exemplo é o Pregão Eletrônico 001/2020 da Embrapa – 

Amazônia Oriental, onde o órgão, diligenciou, solicitando à Carletto a apresentação de 

prova de propriedade do imóvel escriturado. A empresa se negou a fornecer a 

comprovação de propriedade, e houve um despacho no processo administrativo 

licitatório, transcrevemos: 

 

No intuito de atender o Parecer Jurídico (Nº 107271/2020), no 

que diz a respeito a empresa CARLETTO GESTAO DE FROTAS 

LTDA de apresentar documentação que comprove a existência 

do imóvel declarado no Balanço patrimonial, no valor de R$ 

25.000,00. A empresa não apresentou a comprovação relativo a 

existência do patrimônio, pedindo informação sobre a 

pertinência do pedido. 

 

Vale ressaltar, que a empresa CARLETTO GESTAO DE 

FROTAS LTDA esclareceu (no e-mail) que a proteção legal e a 

inviolabilidade das informações constante no Código Civil, como 

diz no Art. 1.190. Ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma 

autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer 

ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a 

sociedade empresária observam, ou não, em seus livros e fichas, 

as formalidades prescritas em lei. Observe-se a proteção aos 

lançamentos contábeis dos empresários, sendo que a legislação 

restringe até a atuação judicial, limitando a exibição integral 

quando necessária para resolver questões de falência, senão 

vejamos: 

 

 Art. 1.191. O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos 

livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver 
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questões relativas a sucessão, comunhão ou sociedade, 

administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de 

falência. 

 

A empresa CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA informou 

que tal situação é de conhecimento comum que a LGPD (Lei 

Geral de Proteção de Dados) atualmente em vigor tem como 

fundamento o respeito a privacidade e outros preceitos que visam 

a inviolabilidade de informações pessoais, aplicando-se tanto 

para a pessoa física como a pessoa jurídica. Assim, em vista a 

proteção legal conferida às informações do balanço patrimonial, 

bem como que os documentos já apresentados comprovam as 

demonstrações contábeis e a boa saúde financeira da empresa 

conforme exigido no Edital, resta evidente que a solicitação não 

encontra respaldo na legislação - ao contrário há vedação legal 

para seu requerimento em razão da inviolabilidade das 

informações - especialmente na esfera administrativa. 

   

Neste sentido, peço orientações do Setor Jurídico para dar 

continuidade no pedido de apresentação de documento que 

comprove a existência do imóvel declarado no Balanço 

Patrimonial. 

 

E após esse episódio, a Embrapa havia decidido instaurar 

processo administrativo para apurar a questão: 

 

Segue o processo relacionado a diligência administrativa contra 

a empresa CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA, essa 

empresa não mandou a comprovação relativa a   existência do 

imóvel declarado no Balanço patrimonial, no valor de R$ 

25.000,00. A empresa CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA 

solicitou informação sobre a pertinência do pedido. 

 

Vale ressaltar, que a empresa Linkcard, aponta que existe 

indícios de fraudes no Balanço dessa empresa. Gostaria que essa 

matéria fosse submetido ao Setor Jurídico para orientação e 

geração de Parecer relativo a pertinência do pedido e posterior 

abertura de processo administrativo para apuração e aplicação 

de penalidade. 
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Contudo, conforme a empresa Carletto percebia a visibilidade da 

irregularidade que havia cometido, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO 

CONTÁBIL, a empresa, tentava a todo custo “limpar” o documento evidentemente falso. 

 

Então, em certame da CESAN/ES (Pregão Eletrônico nº 

134/2020), a empresa Carletto, confeccionou uma escritura pública, datada de 05 de 

março de 2021, ou seja, muito depois da suposta aquisição do imóvel, que a Carletto 

sustenta ter ocorrido em 12 de dezembro de 2018 e também muito depois da confecção 

do balanço patrimonial. 

 

Tal escritura pública, afirma que, a Carletto havia adquirido o 

imóvel em Paranhos/MS, da Senhora Anni Kelly Viana Fernandes.  

 

Veja, não há lógica na aquisição, o imóvel é residencial, destinado 

à pessoas de baixa renda, conforme Decreto Lei nº 1.972/1982 e ainda é extremamente 

longe da sede onde a Carletto exerce suas atividades. Não bastasse isso, há de se observar 

que, o imóvel “foi adquirido” pela quantia de R$ 25.000,00, o que é um valor 

extremamente baixo para um imóvel e o mais estranho ainda é que, o pagamento ocorreu 

em “dinheiro vivo”! 

 

A Carletto sustenta que o imóvel foi inserido no balanço 

patrimonial de 2019, pois a aquisição ocorreu em 2018. 

 

A Escritura Pública, contém inúmeras inconsistências, que apenas 

demonstra que foi feita às pressas, para tentar “limpar”, corrigir a falsidade das 

informações escrituradas no BP 02/2019. 

 

Primeiramente, na escritura consta que o valor foi recebido em 15 

e dezembro de 2018, porém, em outros processos licitatórios, a empresa sustentou que o 

pagamento ocorreu de forma parcelada e findou-se apenas em dezembro de 2020, embora 

o imóvel tenha constado no documento contábil BP 02/2019, como integralmente 

quitado. 
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Veja, a realidade é que até março de 2021, o negócio jamais 

ocorreu, a escritura é apenas um meio para justificar o ativo imobilizado no valor de R$ 

25.000,00, inclusive não consta nos balanços de 2018 e 2019 qualquer pagamento à 

Anni Kelly Viana Fernandes, muito menos o pagamento de impostos referentes ao 

imóvel. 

 

É claro que o negócio é fictício, afinal o Tabelionato de Notas 

transcreve o que o declarante afirmar, e as verificações da validade do negócio são feitas 

apenas pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, de forma superficial e nesse 

caso em especifico, verifica-se que sequer houve a conferência pelo CRI. 

 

O negócio por ser fictício, já seria nulo, mas as irregularidades 

não param por ai! Basta verificar o histórico do imóvel, que se conclui que a “transação” 

é plenamente nula. 

 

O imóvel, vendido por Anni Kelly Viana Fernandes, foi adquirido 

por ela, juntamente com Sanderson Carniatto Porto do Sr.  Darli Lemes Xavier, vejamos: 

 

 

 

Veja, ambos residiam no mesmo endereço na época da aquisição, 

portanto, evidente à existência de minimamente União Estável, logo, se o imóvel, 

pertence à ambos os conviventes, A VENDA DEPENDE DA OUTORGA UXÓRIA, 

vejamos o que dispõe o Código Civil: 
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Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos 

cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da 

separação absoluta: 

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; 

 

Porém, não foi o que aconteceu, na venda simulada em tela: 

 

 

 

Isso foi devidamente apontado, em outra oportunidade pela 

Recorrente, e motivou a Carletto a “corrigir” seu erro, assim, houve a confecção de uma 

nova Escritura Pública, datada de 17 de março de 2021, que afirma falsamente, não 

existir um relacionamento entre a Sra. Anni Kelly e o Sr. Sanderson: 
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Ocorre que, trata-se de OUTRO DOCUMENTO COM 

INFORMAÇÕES INVERÍDICAS, afinal o endereço declarado por Anni Kelly, é o 

mesmo endereço da empresa do Sr. Sanderson: 

 

 

 

E não bastasse isso, que seria suficiente para comprovar a 

falsidade das informações da Escritura Pública e consequentemente do Balanço 

Patrimonial, o Sr. Sanderson, possui alguns processos judiciais, e em uma manifestação 

nos autos do processo 0000612-70.2017.8.24.0139, que corre perante à 2ª Vara da 

Comarca de Porto Belo/SC, o mesmo se declarou casado com Anni Kelly: 
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Pois bem, evidente a falsidade das escrituras públicas 

confeccionadas na tentativa de “limpar” o documento contábil. 

 

Mas as manobras da Carletto, são constantes e em outra 

oportunidade, em certame no Município de Guariba/SP, “surgiu” o registro do imóvel, 

feito de forma indevida, uma vez que evidente os vícios nas escrituras, evidentemente 

forjadas. 

 

Veja, a “regularização” do registro do imóvel, ocorreu de forma 

“milagrosamente” rápida, e indiscutivelmente nula. Quando da suposta “venda” o imóvel 

de Anni Kelly era registrado em nome de Darli, e posteriormente em nome da 

continuidade, foi registrado em nome da empresa irregular: 
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E após: 

 

 

 

Como se verifica, a “propriedade” indiscutivelmente nula da 

Carletto, se iniciou apenas em 23 de abril de 2021, portanto, questiona-se, se a 

propriedade iniciou em 23 de abril de 2021, por qual motivo o imóvel foi escriturado 

no balanço patrimonial número 02 de 2019??? 

 

Veja, o imóvel jamais deveria ter sido escriturado, afinal, quando 

da confecção do Balanço Patrimonial 02/2019, não havia registro do imóvel, suposta 

propriedade da Carletto, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, é clara no 

sentido de que o imóvel jamais deveria ter sido escriturado, vejamos um trecho do voto 

proferido nos autos do TC 005/940/2020-6: 

 

20. A transferência da propriedade de bem imóvel é negócio 

jurídico que, para se aperfeiçoar, requer forma prescrita em lei, 

que, no caso em análise, é a escritura pública, por se tratar de 

bens em valor superior a trinta vezes o valor do salário mínimo 
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(art. 108 do Código Civil). Somente com a lavratura do 

documento público considera-se perfeito e acabado o negócio 

jurídico. 

 

21. Conforme § 1º do art. 1.245 do Código Civil: “enquanto não 

se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido 

como dono do imóvel”. 

 

22. A escrituração contábil da aquisição de bens imóveis não 

pode ser efetivada sem que tenha sido cumprida a formalidade 

necessária, pois a referida conduta resulta em verdadeira 

maquiagem do balanço patrimonial. 

 

23. Os instrumentos particulares referidos pela NP3 são 

documentos precários, com validade apenas entre as partes, e 

cujas informações não permitem que haja certeza acerca da 

fidedignidade de seu conteúdo. Por exemplo, não permitem 

aferir se os imóveis pertencem, efetivamente, a quem se declara 

como vendedor. Também não são suficientes para garantir que 

há veracidade no valor declarado da transação. E o mais 

importante de tudo: não são documentos idôneos para permitir o 

registro da transação nas matrículas nos cartórios de situação 

dos imóveis. 

 

[...] 

 

25. Inexistindo documentação hábil que oferecesse suporte à 

contabilização do negócio, os imóveis não poderiam ser 

lançados no balanço patrimonial da empresa, alterando o 

resultado financeiro e patrimonial 

 

27. Desse modo, a escrituração, no balanço patrimonial, de bem 

que não é de propriedade da NP3, seja qual for o critério adotado 

para avaliação das condições de habilitação, induz a erro acerca 

da sua situação econômico-financeira, trazendo dúvidas sobre a 

capacidade da contratada de arcar com os compromissos 

assumidos em decorrência do contrato firmado com a 

administração pública. 

 

Ora, incansavelmente, repita-se, O IMÓVEL NÃO PODERIA 

SER ESCRITURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA, afinal, 
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quando da sua confecção a propriedade não existia, se é que existe nos dias atuais, pois 

claramente trata-se de simulação, o negócio é plenamente nulo. 

 

Veja, o registro prescinde de inúmeras irregularidades, as 

informações das escrituras publica, são minimamente duvidosas, não houve a outorga 

uxória do companheiro/marido da vendedora do imóvel, portanto, verifica-se evidente 

erro do Cartório de Registro de Imóveis ao registrar o imóvel. 

 

No caso da jurisprudência colacionada acima, trata-se de caso 

extremamente similar ao caso em tela, o TRE RR não diligenciou como deveria e a 

Recorrente apontou ao TCU que os imóveis constantes no balanço, não eram de 

propriedade da empresa que lá se sagrou vencedora, a NP3. 

 

A consequência da denúncia, foi que a empresa NP3 foi declarada 

inidônea, pois tornou-se evidente a falsidade do balanço patrimonial, conforme consta no 

Acórdão 3.097/2020 – TCU – Plenário. 

 

Não existe, nenhum documento contemporâneo que comprova a 

aquisição do referido imóvel pela Carletto, não existe nenhum documento que não 

dependa do animus da Carletto, afinal, todos os documentos foram confeccionados após 

a Recorrente realizar as devidas denúncias, e não bastasse, todos os documentos são 

feitos de forma unilateral pela Carletto. 

 

Veja, no Balanço Patrimonial 01 de 2018, não consta o 

desembolso dessa aquisição, não há pagamentos relacionados aos tributos devidos em 

razão da propriedade. 

 

Nos balanços, inexistem contrapartidas referente ao imóvel, 

portanto é óbvio que se trata de uma informação falsa, que tem por objetivo manipular a 

percepção de quem recebe o documento. 
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Deve ser repelida a analogia delirante, utópica e ilógica ao direito 

de terceiros de boa-fé sobre a res, que a Carletto costuma fazer, pois a Súmula 84 do STJ3 

é má interpretada, tendo em vista que o fim precípuo é defender o possuidor, não devendo 

ser confundida com a propriedade em si, que deve ser registrada no Cartório de Imóveis, 

na forma já entendida pelo TCU. 

 

Portanto, é cristalina a realização de manobras pela Carletto para 

dar aparência de legalidade no seu balanço patrimonial que é materialmente 

MANIPULADO e FALSO e em razão disso, necessária a realização de diligencias, para 

que seja a Carletto instada à apresentar documentos contemporâneos da suposta data da 

compra. 

 

2.1.3 DA INVERACIDADE DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS 

 

Como se não bastasse, a falsa escrituração do imóvel constante 

no Balanço Patrimonial, basta comparar os Balanços Patrimoniais da empresa, que se 

verifica, que o BP 01/2018, traz saldo diferente do apresentado no BP 02/2019. 

 

No Balanço Patrimonial, número 01/2018, assinado pelo antigo 

proprietário da Carletto, Gilmar Visicati e pelo mesmo contador Alisson Andrei da Silva 

Furlanetto, constou como ativo imobilizado o importe de R$ 1.650.000,00: 

                                                 
3 SÚMULA N. 84. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse 

advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, 
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Sabe-se que, deve existir continuidade entre os Balanços 

Patrimoniais, então, deveria ser explicado pela Carletto o sumiço de R$ 1.650.000,00 

de um exercício para outro. 

 

Do valor que constou no BP01/2018 sobrou apenas R$ 25.000,00, 

no BP 02/2019, e conforme já apontado no tópico anterior, a propriedade é minimamente 

duvidosa, pois todos os documentos que comprovariam a “propriedade”, são maculados 

por vícios e são facilmente rebatidos com outros, bem como não existe nenhum 

documento contemporâneo à “aquisição” ou que não dependa do animus do player que 

falsificou seu balanço. 

 

Sempre que a Carletto é questionada sobre o imóvel, tenta afastar 

a discussão, declarando que possui saúde financeira, que poderia ser evidenciada pelo 

Patrimonio Líquido de R$ 1.082.577,40 lançado no BP 02/2019. 

 

Esclarece-se, Patrimonio Líquido é tudo que a empresa possui em 

ativos, subtraído o passivo, ou seja, dívidas e obrigações. Ocorre que, no caso da Carletto, 

mailto:juridico@linkbeneficios.com.br


 

 

Rua Rui Barbosa, 449, Sala 3, Centro, Buri/SP, CEP: 18.290-000, (19) 3114-2700,  

juridico@linkbeneficios.com.br,  

 

o Patrimonio Líquido é alicerçado num dinheiro que jamais existiu, por isso a facilidade 

do contador manipular os números. 

 

Afinal, a saúde financeira da Carletto é volátil, quando lhe 

interessa, a empresa possui saúde financeira ou não, em diversos certames, a empresa 

orgulhosamente alega ter saúde financeira, mas quando lhe convém, a empresa opera em 

prejuízo. 

 

Nos autos do Mandado de Segurança 0001074-

45.2020.8.08.0049, que corre perante à Vara Única da Comarca de Venda Nova do 

Imigrante/ES, a Carletto, teve a segurança denegada, o valor da causa foi corretamente 

arbitrado pelo Juiz, o que, significa que para apelar da decisão, deveria recolher o preparo, 

com base no valor licitado. 

 

Por ser a taxa judiciária um valor minimamente considerável, a 

Carletto, em suas razões recursais requereu a concessão da justiça gratuita, por 

supostamente não possuir condições de arcar com o preparo, e alegou estar operando em 

prejuízo de aproximadamente R$ 25.971,29: 
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E ainda: 

 

 

 

Ora, portanto, verifica-se a má-fé da empresa, que quando lhe 

convém possui exemplar saúde financeira, mas quando não, demonstra ser 

hipossuficiente, afinal, na hora de contratar, a empresa há interesse em ostentar, já na hora 

de pagar pelo que é devido, demonstra-se impossibilitada e fragilizada. 

 

Feito esse parênteses, vale destacar, na lógica contábil, o Balanço 

Patrimonial deve trazer os valores do exercício anterior, e assim, sucessivamente, de 

modo que o interprete possa verificar a evolução financeira do player. 

 

Ao se comparar o BP 01/2018 com o BP 02/2019, verifica-se que 

os dados não coincidem e certamente um deles foi fraudado. 

 

A continuidade das informações de um ano para o outro, 

encontra-se prevista nos itens 26 0 28 da OTG 100 e em Norma Brasileira de 

Contabilidade NBC TG 1000 (R1), Seção 3 – Apresentação das Demonstrações 

Contábeis subitem 3.14., vejamos: 

 

3.14. Exceto quando esta Norma permitir ou exigir de outra 

forma, a entidade deve divulgar informação comparativa com 

respeito ao período anterior para todos os valores apresentados 

nas demonstrações contábeis do período corrente. A entidade 

deve apresentar de forma comparativa a informação descritiva e 

detalhada que for relevante para a compreensão das 

demonstrações contábeis do período corrente. 

 

Há descumprimento da regra comparativa de valores, pois no BP 

01/2018 o valor do Patrimonio Líquido é o de R$ 2.679.012,99 e no exercício de 2017 
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era R$ 1.937.055,11. Esses valores são totalmente diferentes do declarado no BP 02/2019, 

especialmente no que se refere ao exercício de 2018, R$ 938.852,11. 

 

Vejamos o BP 01/2018: 

 

 

 

E o BP 02/2019: 

 

 

 

Ora, o Patrimônio Líquido no BP nº 01 era R$ 2.676.012,99 em 

2018, só que no BP de nº 02 se tornou inexplicavelmente R$ 938.852,11, sendo de rigor 

presumir que nenhum dos dois está certo, a Carletto não demonstra ter esse valor rodando 

na sociedade. 
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Com efeito, os balanços patrimoniais, em especial o de nº 02 do 

exercício de 2019, apresentado no certame, não estão nos termos da lei, também porque 

não possuem as notas explicativas que demonstrem minimamente as oscilações anuais e 

as discrepâncias de valores, sobretudo, em relação as mutações do Patrimônio Líquido 

 

É incrível o fato de que a empresa jamais imaginou que a 

Administração Pública teria conhecimento dessas manobras criminosas, do sumiço dos 

valores, da multiplicação milagrosa de ativos e demonstrações contábeis. 

 

Como já apontado nos fatos, não é a primeira vez que a Carletto 

manipula suas informações contábeis, em 2020, houve o desarquivamento de dois 

balanços patrimoniais que coexistiam com DADOS DIVERGENTES, o que é vedado 

pelo ordenamento jurídico, e os balanços de número 02/2019 e 03/2019, desarquivados 

acompanham esta denúncia, para que seja possível a verificação das irregularidades 

cometidas pela Carletto. 

 

Veja, não existe outra conclusão senão a de que a Carletto, por 

meio do seu administrador e contador, CRIA AO SEU BEL-PRAZER BALANÇOS 

PATRIMONIAIS PUTATIVOS, que são utilizados conforme lhe convém, balanços 

patrimoniais inflados para certames de grande vulto, simulações de operação em prejuízo 

para solicitar justiça gratuita e não se limitando aos balanços, a empresa tem histórico 

de declarar informações inverídicas até perante o Tabelião de Notas. 

 

Suas criações, até podem atender os requisitos formais da 

legislação, mas materialmente, o conteúdo é falso, simulado, fictício, manipulado e 

imprestável. 

 

E ainda, importante lembrar que, o balanço patrimonial 

apresentado no certame, não possui notas explicativas, que justificam as oscilações anuais 

e as discrepância de valores, em relação a mutação do Patrimonio Líquido. 

 

Veja, não há consistência em suas informações contábeis, até o 

fato de que a empresa se declarou na condição de Empresa de Pequeno Porte, é duvidoso, 
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afinal, até certo tempo a empresa não exercia a benesse da Lei Complementar 123 de 

2006. 

 

O proprietário da empresa Felipe Gloor Carletto, claramente não 

possui lastro econômico e financeiro para ter adquirido a empresa e jamais demonstrou 

administrar a empresa, o que torna questionável, se não se trata de um “laranja”, afinal, 

por várias oportunidades, o mesmo se declara como “estudante”. 

 

Existem tantas inconsistências nos documentos da empresa, que 

nenhum deles possui credibilidade para afirmar uma situação real, alguns, são 

comprovadamente manipulados, como se demonstrou, portanto, por óbvio, a empresa não 

tem condições de ser habilitada no certame, em razão da apresentação de documento 

falso. 

 

2.2 QUANTO A IMPRESTABILIDADE DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE 

TÉCNICA 

 

Em analise ao instrumento convocatório, verifica-se que o item 

52.3.1 do edital, estabeleceu que os players, na habilitação, deverão comprovar sua 

capacidade técnica, in verbis: 

 

52.3. Documentação relativa à qualificação técnica: 

52.3.1. Comprovação de qualificação técnica a empresa 

interessada deverá apresentar um ou mais atestados fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, atuante no 

mercado nacional, que comprove a prestação dos serviços pela 

licitante, de maneira satisfatória, com características 

semelhantes às do objeto do Termo de Referência; 

 

Pois bem, ao analisar o item 52.3 do edital, verifica-se que exige-

se a comprovação por meio de atestado, de atividade compatível com as exigências do 

instrumento convocatório. Ora, então conclui-se que o serviço deve ser equivalente, e por 

equivalente entende-se a soma dos atributos de qualidade do objeto, a quantidade e o 

prazo. 
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Repita-se, os atestados de capacidade técnica são analisados em 

razão de seu objeto (qualidade), em razão de prazo e em razão de quantidade. 

 

Primeiramente, deve haver similaridade entre o OBJETO, ou 

seja, o objeto deve ser o mesmo que consta no edital com o que o player pretende 

comprovar sua capacidade com o objeto, e tal requisito a Carletto cumpriu. 

 

Seguindo a analise, os atestados apresentados devem ser 

compatíveis em razão de QUANTIDADE, e o quantitativo se refere ao valor do das 

contratações, e como se verá, tal requisito a Carletto não cumpriu. 

 

Veja, a Recorrida, apresentou atestados imprestáveis, um de 

Cabixi/RO, um de Seringueiras/RO e outro de Rio Branco do Sul/PR, o atestado de 

Cabixi, atesta que o valor do contrato lá firmado, corresponde ao valor de R$ 610.000,00 

(seiscentos e dez mil reais), um dos atestados de Seringueiras/RO, corresponde ao valor 

de R$ 354.224,68 (trezentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e 

sessenta e oito centavos) e o outro ao importe de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil 

reais) já o atestado de Rio Branco do Sul, aponta que a contratação corresponde ao valor 

de R$ 412.724,90 (quatrocentos e doze mil, setecentos e vinte quatro reais e noventa 

centavos). 

 

Ora, o valor estimado para a contratação do presente certame é o 

de R$ 1.000.517,45 (um milhão, quinhentos e dezessete reais e quarenta e cinco 

centavos), ou seja, de longe muito superior aos valores dos atestados apresentados pela 

Recorrida. 

 

Veja que, esses atestados imprestáveis sequer atingem a metade 

do valor estimado para a contratação no presente certame, portanto de longe é 

INCOMPATÍVEL em razão do quantitativo. 

 

Por último, verifica-se o atributo do PRAZO, essa última 

característica do atestado de capacidade técnica se relaciona com o prazo que se pretende 

contratar o serviço licitado com o prazo comprovado de capacidade técnica. 
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Veja que em razão de prazo, o atestado apresentado pela Carletto 

também é INCOMPATÍVEL com a contratação que se pretende no certame em tela. 

 

A contratação que a Administração Pública pleiteia com o 

certame em questão, se dará pelo prazo de 12 (doze) meses, portanto o mínimo que se 

espera de um licitante é que comprove que já executou o serviço pretendido por um prazo 

compatível com o prazo do certame. 

 

Para que haja compatibilidade entre o atestado de capacidade 

técnica apresentado pelo player e o prazo de contratação previsto no edital, o atestado 

deveria comprovar no mínimo 12 meses de execução de um objeto similar. 

 

Ocorre que, os atestados apresentados pela Carletto não se presta 

a comprovar o mínimo de 12 meses, razão pela qual deixa de preencher os requisitos 

impostos pela legislação correlata e pelo edital. 

 

O atestado de Cabixi/RO, aponta que a vigência contratual 

ocorrerá de 23/07/2020 à 23/07/2021, e foi confeccionado em 18 de fevereiro de 2021. 

Ou seja, o documento é hábil a atestar que houve a execução somente entre o período de 

23/07/2020 à 18/02/2021, data da sua confecção. 

 

Ora, após a emissão, não há qualquer documento hábil que 

comprove que houve a execução contratual, e muito menos seria possível considerar que 

o atestado comprova a execução contratual pelo período de 12 meses, até porque, o 

contrato irá se findar em data futura, de modo que é impossível saber se a empresa irá 

executar o contrato até lá. 

 

Portanto, só é possível concluir que o atestado de Cabixi/RO, só 

comprova que houve a execução contratual até sua emissão 

 

Dentre esses lapso temporal, há de se apontar que, nos trinta 

primeiros dias da celebração do contrato, NÃO HÁ A EXECUÇÃO do serviço, uma vez 
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que dentro desse período ocorre a implantação do sistema apenas, de modo que, o 

primeiro faturamento só ocorre com 60 dias da assinatura do contrato. 

 

Inclusive, há de se apontar que, no certame da Prefeitura de 

Venda Nova do Imigrante/ES, a municipalidade também entende que não há de fato a 

execução contratual nos primeiros trinta dias da celebração do contrato, em razão da 

implantação do sistema, tal parecer acompanha o presente recurso, no entanto, faz-se 

válida a transcrição de um pequeno trecho do parecer: 

 

“[...] Isso, sem levar em consideração, o lapso temporal para a 

implantação do sistema, treinamento de pessoal e 

credenciamento de fornecedores, que se leva, em média, 30 

(trinta) dias, restando apenas 2 (meses) deles para a efetiva 

prestação dos serviços. 

 

O Atestado de Capacidade Técnica apresentado é deveras 

exíguo. Portanto não deve e nem pode ser aceito por esta 

Administração, como documento hábil para comprovação de 

capacidade técnica da licitante CARLETO GESTÃO DE 

FROTAS LTDA, visto que não alcançou o mínimo, sequer, de três 

meses. 

 

Como seria possível declarar que em serviço prestado em menos 

de 03 (três) meses, determinada empresa possui capacidade 

técnica, ou seja, que presta os serviços de forma regular, 

constante e com qualidade?” (g.n) 

 

Portanto, certamente, o curtíssimo prazo de execução dos 

serviços atestados pela Municipalidade de Cabixi/RO, é ainda menor, pois há de se 

considerar o prazo para a implantação do sistema, prazo este que o serviço não é 

executado de fato. 

 

Não bastando o atestado que não comprova praticamente nada, há 

de se apontar que o outro atestado de Rio Branco do Sul/PR, também é imprestável em 

razão de prazo, pois também não comprova o mínimo de 12 meses de execução. 
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Veja que, originalmente, se trata de uma contratação emergencial, 

que inicialmente seria pelo prazo de 90 dias, e conforme se verificou no atestado 

apresentado pela Carletto, erroneamente foi prorrogada pelo 1º Termo Aditivo, de modo 

que vigorou pelo prazo de 6 meses. 

 

De início, há de se destacar que, o prazo de 6 meses é 

incompatível, com o prazo de 12 meses, e não há dúvidas quanto a isso. 

 

Ocorre que, não podemos considerar que houve a execução do 

contrato de forma legal pelo período de 6 meses, pois trata-se de uma contratação 

emergencial, e por ser uma contratação emergencial, não se admite prorrogação, 

conforme art. 24, IV da Lei 8.666/93: 

 

Art. 24.  É dispensável a licitação:  

[...] 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento 

da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de 

obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados 

da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 

prorrogação dos respectivos contratos; (g.n) 

 

Portanto, se a prorrogação, sequer deveria ter ocorrido, há de se 

apontar que a execução contratual pós prorrogação é nula, de modo que o atestado é 

viciado, e só se presta a comprovar três meses da execução contratual, ou seja, o primeiro 

período. 

 

Mas por mais que, eventualmente a Administração entenda que 

não seja esse o caso, reforça-se que, há uma diferença gigantesca entre o prazo de seis 

meses para o prazo de doze meses, portanto, não é possível afirmar que há 

compatibilidade em razão de prazo. 
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Até porque, assim como já apontado acima, há de se considerar o 

período para a implantação do sistema, onde não há a execução do serviço de fato, o que 

reduz ainda mais o prazo atestado. 

 

Claramente, a execução de um contrato administrativo pelos 

prazos exíguos dos atestados não é compatível com a contratação que se pretende, que se 

dará por 12 meses. 

 

Vejamos o que dispõe o art. 30, II, da Lei 8.666/93 sobre a 

comprovação de capacidade técnica: 

 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-

se-á a: 

[...] 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis 

para a realização do objeto da licitação, bem como da 

qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos; 

[...] (g.n) 

 

Pois bem, o instrumento convocatório foi redigido com clareza, 

de modo que nenhum interprete fique em dúvida, e exigiu a compatibilidade em 

características, quantidade e prazo com o objeto licitado. 

 

E incansavelmente repita-se, a Carletto não apresentou atestado 

de capacidade técnica compatível com o prazo e quantitativo que se pretende contratar, 

por essa razão deve ser inabilitada, pois é uma empresa que sequer consegue comprovar 

sua capacidade técnica. E em razão de sua técnica deficiente, com certeza irá expor a 

municipalidade à uma contratação de risco. 
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Sobre o tema, importante citar os ensinamentos de Carlos Pinto 

Coelho Motta4:  

 

“1. Para efeito de qualificação técnica de empresas licitantes, a 

Administração deve, com base na Lei 8.666/93, exigir atestados 

referentes à sua capacitação técnica, com vistas à ‘comprovação 

de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto da licitação’ (art. 30,II).”  

 

Ora, o posicionamento doutrinário é prudente e correto, pois de 

fato a Administração DEVE exigir a comprovação da capacidade técnica dos players. Ao 

passo que o licitante é incapaz de comprovar sua capacidade técnica, deve ser inabilitado 

para afastar a Administração de uma contratação duvidosa e carente de técnica, além de 

não macular os atos subsequentes do procedimento licitatório. 

 

Veja que, a manutenção da empresa Carletto, empresa que é 

desprovida de capacidade técnica, irá macular o certame com vicio de legalidade, pois 

sua manutenção claramente irá violar o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, que nada mais é do que uma aplicação específica do princípio da legalidade. 

 

Explica-se, o instrumento convocatório é claro ao afirmar que o 

licitante deve comprovar aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível 

com o objeto que se pretende. Ao passo que os atestados apresentados pela Carletto não 

são compatíveis em razão de prazo e quantidade com o objeto do certame, a 

Administração Pública está VÍNCULADA à declarar a Carletto inabilitada, conforme 

dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93: 

 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

(g.n) 

 

É inegável que o prazo comprovado de execução contratual 

comprovado pela Carletto é incompatível com o objeto, portanto sua manutenção incorre 

                                                 
4 MOTTA, Carlos Pinto Coelho - Eficácia nas Licitações e Contratos, 1994, p. 149 
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em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e por consequência 

ao princípio da legalidade, o que torna todos os atos subsequentes nulos. 

 

Ora, a exigência do edital é plenamente justificada, e resguarda o 

Interesse Público, pois, a qualificação técnica tem a finalidade de garantir a aptidão 

técnica do player, o que confere segurança à Administração Pública de que o fornecedor 

possui conhecimento técnico para executar o contrato administrativo. 

 

Nesse sentido, são as palavras de Joel Menezes Niebuhr5: 

 

“Administração Pública, ao avaliar a qualificação técnica dos 

licitantes, pretende aferir se eles dispõem dos conhecimentos, da 

experiência e do aparato operacional suficiente para satisfazer o 

contrato administrativo.” 

 

Ainda Marçal Justen Filho6 aponta que: 

 

“em todo o tipo de contratação pode cogitar-se da exigência de 

experiência anterior do licitante como requisito de segurança 

para a contratação administrativa. Aliás até se pode afirmar que 

em muitos casos a capacitação técnica operacional se evidencia 

como a única manifestação de experiência anterior relevante e 

pertinente.” 

 

Assim, a exigência de comprovação de capacidade técnica, se 

justifica pelo fato de que, uma vez demonstrada a capacidade técnica, à Administração é 

conferida maior segurança na contratação, segurança essa que é parte integrante da busca 

pela satisfação do interesse público. 

 

Assim, não atende ao interesse público uma contratação que 

resulta em prejuízo à Administração por falha resultante da falta de experiência do 

                                                 
5 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. Curitiba: Zenite, 2008, p. 

233 
6 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 11. Ed. São Paulo: 

Malheiros, 2005, p. 332. 
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licitante, portanto, a compatibilidade em razão de quantidade, prazo e objeto são 

indiscutivelmente essenciais para comprovar a aptidão técnica do player. 

 

Veja que, a contratação que se ambiciona no certame é de suma 

importância ao bom funcionamento da máquina administrativa, portanto ao preservar a 

Carletto como licitante vencedora no certame coloca-se em risco à busca pela satisfação 

do Interesse Público, no entanto há de se observar que o Interesse Público é indisponível 

e que a manutenção da Recorrida irá causar prejuízo ao erário, além de criar mácula no 

procedimento licitatório. 

 

Caso o entendimento da Administração seja o de aceitar os 

atestados da Carletto como suficientes, é de extrema relevância, que seja diligenciado 

aos órgãos que emitiram o atestado. 

 

Conforme será demonstrado no tópico a seguir, a Carletto se vale 

do mesmo modus operandi que a sua antecessora JMK, portanto, existem sérios indícios 

que ocorreram falhas na execução dos contratos firmados entre a Carletto e Rio Branco 

do Sul, Cabixi e Seringueiras. 

 

Assim, requer que a Administração diligencie aos órgãos que 

emitiram os atestados, para questionar se de fato houve lisura na execução contratual. 

 

2.3. DA LIGAÇÃO COM A EMPRESA JMK 

 

Não bastasse as irregularidades que envolvem os balanços 

patrimoniais da empresa Carletto, vale a pena trazer à baila que existem sérios indícios 

de que a empresa Carletto é continuidade da empresa JMK. 

 

Sabe-se que a JMK Serviços é investigada pelo prejuízo ao 

Governo do Estado do Paraná no importe de R$ 125 milhões7, inclusive houve o 

indiciamento de diversas pessoas em razão de tal prejuízo. 

                                                 
7 https://cbncuritiba.com/peca-chave-suspeitos-de-causar-prejuizo-de-r-125-milhoes-ao-governo-do-

parana-sao-soltos/ 
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A localização geográfica de ambas as empresas, é apenas uma 

pequena coincidência, a cereja do bolo está no fato de que o sistema utilizado por ambas 

as empresas é o mesmo, além de outras “coincidências” que se verá a seguir. 

 

As empresas contam com similaridade entre seus colaboradores, 

por exemplo, no Pregão Eletrônico 012/2020 realizado pela Prefeitura de Sooretama/ES, 

através da plataforma BLL, o cadastro da empresa Carletto foi realizado pela Sra. 

ANDREIA PERES DA SILVA, gerente financeira da JMK, que também foi ouvida na 

CPI8: 

 

 

E ainda, é de bom tom apontar que, a Sra. Andreia Peres da Silva, 

também é a responsável técnica pela empresa Carletto: 

 

                                                 
8 https://www.assembleia.pr.leg.br/comunicacao/noticias/cpi-interroga-mais-um-socio-e-a-gerente-

financeira-da-jmk 
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Não bastando, verifica-se que o Sr. Gabriel Wierzbicki Ramos, 

também “coincidentemente” trabalhou em ambas as empresas: 

 

 

Além dessa “coincidência”, a Sra. Scheila Cristina Alves 

Marcolino, possui uma empresa situada à Rua Brigadeiro Arthur Carlos Peralta, 277 em 

São José dos Pinhais/PR, sendo ela antiga empregada da JMK Serviços, conforme se 
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verifica nos autos do processo 0000583-94.2020.5.09.0652, que corre perante à 18ª Vara 

do Trabalho de Curitiba/PR. 

 

Veja que o endereço da empresa em questão, é o mesmo endereço 

da empresa do Sr. Gabriel, que demonstrou trabalhar para a Carletto e para a JMK, 

conforme print de sua página do Facebook acima. 

 

Além do mais, no endereço em questão há também uma empresa 

registrada em nome de Jecica Dandara Cristina Ferreira, que já representou a Carletto em 

licitações, como por exemplo no pregão 0001/2020 da Prefeitura Municipal de Américo 

Brasiliense: 

 

 

 

Não bastasse o endereço abrigar diversas pessoas relacionadas à 

Carletto, à JMK e à ambas, o endereço também abriga o escritório do Contador da 

empresa Carletto, qual seja, Furlaneto E Silva Escritório Contábil9. 

 

E coincidentemente, o endereço em questão já foi sede da 

empresa Carletto em um passado não tão distante, conforme se verifica em uma Ata10 

referente à certame da Prefeitura Municipal de Jaguaré/ES, que é facilmente encontrado 

no Google assim como as demais informações apresentadas nessa peça: 

 

                                                 
9 http://furlanetoesilva.com.br/ 
10 http://www.jaguare.es.gov.br/uploads/licitacao/924-ata-final-1599241284.pdf 
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E como se não bastasse a existência de minimamente três pessoas 

ligadas à ambas as empresas como a Sra. Andreia, o Sr. Gabriel e a Sra. Scheila, o modus 

operandi dessas empresas aparenta ser parecido, senão idêntico. Há indícios de que a 

Carletto vem fraudando a execução contratual em seus contratos, utilizando-se de 

manobra para não conferir o desconto concedido nos certames em que participa. 

 

Nesse tipo de contratação, geralmente se oferta um desconto, taxa 

negativa, desconto esse que é arcado pela gerenciadora. Ou seja, na transação, que ocorre 

pelo valor do mercado nos estabelecimentos credenciados, é concedido um desconto à 

Administração Pública que é usuária do sistema/cartão. 

 

Exemplifica-se, determinada peça de um veículo, custa o importe 

de R$ 100,00, conforme pesquisa realizada dentro do sistema pela Administração. Se o 

desconto concedido na disputa licitatória foi o de 20%, a Administração deveria adquirir 

essa peça por R$ 80,00, de modo que a diferença desses R$ 20,00 é arcada pela 

gerenciadora. 

 

Ocorre que, a JMK fazia com que os estabelecimentos ao invés 

de cobrarem o valor de R$ 100,00, o preço de mercado, cobrassem um valor superior, 

como por exemplo R$ 120,00, e com a concessão do “desconto” o valor a ser pago seria 

o de R$ 100,00, ou seja, na realidade, não existia qualquer desconto. 

 

Por fim, essa prática temerária parece não se limitar à JMK, a 

empresa Carletto, que além das inúmeras “coincidências” já citadas, aparenta seguir os 

caminhos de sua antecessora, se valendo do mesmo modus operandi. 

 

E em razão disso tudo, cabe reforçar, é de extrema importância 

que a Administração entre em contato com os emissores dos atestados de capacidade 

técnica, afinal, eles poderão dizer o quão é negativa a experiência de contratar a Carletto. 
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2.4. DO DEVER DE DILIGENCIAR E PUNIR 

 

Como já apontado no corpo deste recurso, depreende-se do art. 

38 da Lei 8.666/93, que a licitação é um processo administrativo, portanto, aplicável as 

normas que regem o processo administrativo. 

 

Portanto, como um processo administrativo, busca-se a verdade 

real, e não a verdade material, como ocorre no processo judicial. 

 

Dito isso, vale lembrar que, o legislador incumbiu ao Pregoeiro e 

à Comissão o PODER-DEVER DE REALIZAR DILIGÊNCIAS, solicitando ao 

player os documentos que julgar necessários para comprovar a veracidade das 

informações prestadas ou contidas nos documentos apresentados: 

 

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância 

dos seguintes procedimentos: 

[...] 

§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 

a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada 

a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originariamente da proposta. (g.n) 

 

Veja, por mais que, no texto legal conste a palavra “facultada”, 

na realidade trata-se de um PODER-DEVER, ou seja, a verdade deve ser buscada, em 

nome da verdade real, da moralidade, dentre outros princípios que regem a Administração 

Pública. 

 

A comprovação falha da Carletto, somada as razões da Recorrente 

e os documentos que acompanham este Recurso, comprovam a irregularidade dos 

documentos da Carletto, minimamente existe uma dúvida razoável, que justificaria a 

promoção de diligências. 

 

Diante disso, repita-se, a promoção de diligências não é uma 

faculdade do Pregoeiro, se torna obrigatória na medida em que há dúvidas quanto à 
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veracidade de documentos apresentados na fase de habilitação, em razão da 

supremacia do interesse público, é a inteligência do TCU: 

 

Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições 

legais ou editalícias, especialmente dúvidas que envolvam 

critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das 

empresas em disputa, o responsável pela condução do certame 

deve promover diligências para aclarar os fatos e confirmar o 

conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada 

de decisão da Administração (art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993).  

Acórdão 2730/2015-Plenário 

 

Veja, a realização de diligência por parte do Pregoeiro, deve 

ocorrer, a jurisprudência é clara, os responsáveis pela condução devem promover 

diligências para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos. 

 

Até porque, não há nenhum prejuízo na realização de 

diligências, muito pelo contrário, a verdade viria a tona, o que teria como consequência 

a inabilitação da Carletto, que apresentou documentos forjados no certame, bem como a 

necessária instauração de processo administrativo sancionatório para aplicar sanção. 

 

Uma vez que, verificada a ocorrência de infração administrativa, 

surge para o administrador público o dever   de   punir, de   sorte   que   não   é   possível, 

por   razões   de oportunidade e conveniência, optar por isentar o faltante de sanção. Nessa   

linha, o  escolio do Professor Celso Antônio Bandeira de Mello11: 

 

Registre-se, por último, que, uma vez  identificada a    ocorrência    

de    infração    administrativa,    a autoridade  não  pode  deixar  

de  aplicar  a  sanção. Com efeito, há  um  dever  de  sancionar,  

e  não possibilidade  discricionária  de  praticar  ou  não  tal ato. 

A doutrina brasileira, mesmo em obras gerais, costuma enfatizar 

tal fato  em  ralação  ao  dever disciplinar,  invocando  o  art.  

320 do  Código  Penal, que    tipifica    a    figura    da    

condescendência criminosa,  mas  o  dever  de  sancionar  tanto  

                                                 
11 MELLO,  Celso  Antônio  Bandeira.  Curso  de  Direito Administrativo.  25.  Ed.  rev.  e  atual.  São  

Paulo: Malheiros, 2008, p. 850 
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existe em   relação   às   infrações   internas   quanto   às 

externas. 

 

Veja, foi comprovada a falsidade do documento, a autoridade não 

pode deixar de diligenciar para confirmar e também não pode deixar de aplicar a devida 

sanção, instaurando processo administrativo sancionatório, além de comunicar o fato ao 

Ministério Público e Policia Civil. 

 

Até porque, como afirmado pela doutrina pátria, a não aplicação 

de sanção, tipifica o crime da condescendência criminosa, conforme art. 320 do Código 

Penal, ou seja, além da Carletto, os servidores se sujeitam à responsabilização. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto, requer seja o presente Recurso Administrativo 

conhecido e julgado PROCEDENTE para fins de reconhecer a ilegalidade da decisão 

que habilitou a empresa CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA., inabilitando-a por 

não ter comprovado na habilitação capacidade técnica e qualificação econômico-

financeira como determinado no instrumento convocatório. 

 

Ainda, requer que seja diligenciado para verificar a 

regularidade do balanço patrimonial apresentado pela Recorrida, e especialmente 

para exigir documentos contemporâneos à confecção do balanço, que justificassem a 

escrituração do imóvel no BP 02/2019. 

 

Além disso, requer que, seja diligenciado para exigir que a 

empresa apresente o BP 01/2018, para que seja possível comparar os saldos do BP 

01/2018 com o BP 02/2019. 

 

Por fim, requer que, após verificada a falsidade do balanço 

patrimonial apresentado pela Recorrida, que seja instaurado processo administrativo 

sancionatório, de modo que ocorra a aplicação da necessária sanção à CARLETTO 

GESTÃO DE FROTAS LTDA, apurando sua conduta inidônea no decorrer do presente 

certame. 
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Ato contínuo, requer que seja oficiado o Ministério Público e a 

Policia Civil, para que sejam tomadas as medidas cabíveis, em razão da apresentação de 

documento falso no certame. 

 

Na oportunidade, a LINK CARD aproveita para reforçar seus 

votos de estima e consideração ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

GOIÁS, permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos que porventura se 

façam necessários. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Buri, 21 de maio de 2021. 

 

 

________________________________________________________ 

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 

FELIPE FAGUNDES DE SOUZA 

OAB/SP 380.278 
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