
    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo: 12.00156.00/2017
Pregão Eletrônico n. 133/2018
Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REMANEJAMENTO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,
NOS APARELHOS DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, visando atender a   Secretaria
Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF. 

DESPACHO   DE DILIGÊNCIA

Senhores Licitantes, 

A Empresa J & L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, foi convocada
a  encaminhar  sua  documentação  de  habilitação,  tendo  remetido
tempestivamente ao e-mail informado no instrumento convocatório. 

Ocorre  que  ao  analisar  a  documentação  apresentada,
verificamos  que  o  Engenheiro  Técnico  indicado  por  meio  de  Declaração
apresentada  pela própria Licitante, o Senhor  LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA
RAMOS, Engenheiro de Operação Mecânica, inscrito no CREA/RO sob n. 1337-D,
tal como  informado  na  Certidão  de  Registro  e Quitação  Pessoa  Física,
também apresentada pela Licitante  J&L COMÉRCIO E SERVIÇOS, apresenta um
rol extenso de Empresas para as quais o mesmo é inscrito no CREA/RO como
Responsável Técnico, inclusive a Empresa A M FIGUEIREDO COMÉRCIO – ME,
classifica em 3º Lugar. 

Desta forma, considero imprescindível esclarecer, antes de
qualquer decisão, qual a relação do citado Profissional com as aludidas
Empresas, de forma a ser possível verificar eventual interferência  do
mesmo na elaboração de suas propostas, o que afrontaria os princípios do
Sigilo da Proposta, da Legalidade e da Moralidade Administrativa, como já
se posicionou o Tribunal de Contas da União. 

O  fundamento  Legal  da  presente  Diligência  tem  amparo  no
instrumento convocatório, tal como disposto no subitem 8.6 e ainda, no §3º
do art. 43 da Lei n. 8.666/93, que prevê autorização expressa para sua
realização em qualquer fase do procedimento licitatório em que surja a
necessidade  de  mais  esclarecimentos  ou  complementação  da  instrução
processual. 

Registra-se que, por se tratar de informações necessárias à
análise  tempestiva  da  legalidade  de  participação  neste  certame  das
Empresas J&L COMÉRCIO E SERVIÇOS, classificada em 2º Lugar após e disputa
e, atual Arrematante do Lote e A M FIGUEIREDO COMÉRCIO – ME, classifica em
3º Lugar e, no caso de ser desclassificada ou inabilitada a anterior, será
a  futura  Arrematante, decido  promover  diligência  para  solicitar  aos
Licitantes, o que segue: 

1. À EMPRESA A M FIGUEIREDO COMÉRCIO – ME, que informe a existência de
vínculo ativo com Senhor   LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA RAMOS, engenheiro
de  operações  mecânicas,  CREA/RO  n.  1337-D,  devendo  encaminhar  a
comprovação  respectiva  da  informação  prestada  (documentos
constitutivos de eventual sociedade, cópia da carteira de trabalho
ou  outro  documento  que  instrumentalize  eventual  contratação  do
profissional, distrato contratual, rescisão trabalhista, alteração
de retirada de sócio, etc);
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A resposta à presente diligência deverá ser encaminhada à
Pregoeira da Equipe 01, ao e-mail: pregoes.sml@gmail.com, no prazo de até
16h (hora do DF) de 22.11.2018, sob pena de inabilitação de ambas. 

Ao fim do  prazo assinalado  neste  Despacho, os  documentos
encaminhados em atendimento à presente estarão disponíveis à análise de
eventuais  interessados,  mediante  solicitação  no  mesmo  e-mail  acima
informado e no chat do Lote licitado no Pregão respectivo.

O  resultado  da  diligência  deverá  ser  disponibilizado  no
Sistema Licitações-e e no Portal da Prefeitura de Porto Velho, em data a
ser informada no campo geral do sistema e no chat do Lote, após análise
dos documentos encaminhados. Mais informações podem ser obtidas por e-mail
ou junto aos membros da Equipe de Pregão 01 pelo telefone (69) 3901-3639.

Atenciosamente, 

TATIANE MARIANO
Pregoeira Equipe 01 – SML
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