
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML

Para: Superintendente Municipal de Licitação
Assunto: Cancelamento do Lote 17.

Processo: 02.0049/2018
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO
DE  EVENTOS,  visando  atender  as  necessidades  da  Administração
Pública do Município de Porto Velho.
Pregão Eletrônico: nº 004/2019 SRP Nº 004/2019

Senhora Superintendente,

Vieram  os  autos  a  esta  Pregoeira,  devidamente
instruído  com  a  Minuta  de  Edital  aprovada  pela  Procuradoria
Geral do Município por meio do  Parecer n.  729/SPACC/PGM/2018,
sendo publicado o Edital sob a numeração do Pregão Eletrônico
004/2019, que encontra-se em fase de análise habilitatória.

Ocorre que esta pregoeira ao analisar as propostas de
preços das empresas arrematantes, verificou-se duplicidade de
objeto nos lotes 11 e 17 (item 2), e diante desse contexto, ante
aos apontamentos e situações encontradas nos autos em especial
aqueles relacionados à fase interna da licitação e, portanto,
decisões pertinentes à conveniência e oportunidade da Gestora do
Órgão Requisitante no qual compete a Superintendência Municipal
de Gastos Públicos – SGP, encaminhamos os autos para análise e
manifestação  a  cerca  do  fato  citado,  conforme  despacho  fls.
1467/1468.

Cumpre consignar que, não compete a Superintendência
Municipal  de  Licitações  deliberar  sobre  a  importância  ou
predileção dos objeto, e a SGP por meio do Despacho, fls 1469,
solicitou:

“Tendo em vista a recomendação especificada no
despacho em comento, informamos que realmente
houve  um  equívoco  na  descrição  do  Item  01,
referente ao Lote 11, bem como, do item 02 do
Lote  17,  onde  os  mesmos  encontram-se  com
duplicidade na especificação técnica do objeto.
Ainda assim, requeremos ainda suprir o Item 02
do Lote 17, corrigido a duplicidade supracitada
e para que seja dada continuidade nos trâmites
processuais e demais atos de competência dessa
SML”.

Neste cenário, considerando o alegado pela SGP acerca
da  duplicidade na especificação técnica do objeto, bem como  a
impossibilidade de modificar o objeto sem o retorno de fases, e
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ainda,  a  solicitação  do  cancelamento  do  LOTE  17  para
continuidade  do  certame  a  fim  de  evitar  procrastinação  dos
demais lotes;

Tendo em vista que a administração pode  anular seus
próprios atos, quando eivados de vícios, porque deles não se
originam  direitos,  e  buscando  a  observância  aos  princípios
aplicáveis  às  licitações,  as  jurisprudências  e  a  legislação,
primordialmente o §4º do art. 21 da Lei 8.666/93;

Encaminhamos o processo à Vossa Senhoria para análise
e  deliberação  quanto  ao  CANCELAMENTO  do  Lote  17  do  Pregão
Eletrônico n. 004/2019 SRP nº 004/2019.

Porto Velho, 26 de fevereiro de 2019.

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira

Aprovo  o  presente  pelas  razões  de  fato  e
direito  nele  aduzidas,  primordialmente  à
solicitação  da  Superintendência  Municipal  de
Gastos  Públicos  –  SGP (Órgão  Requisitante),
autorizo  o  CANCELAMENTO  do  LOTE  17  do  Pregão
Eletrônico n. 004/2019/SML. 

Porto Velho, 26.02.19. 

PATRÍCIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações – SML
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