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

Proc. 08.00257/2018

Fls.____________

Visto: _________

Processo: 08.00257/2018
Pregão Eletrônico n° 149/2218
Objeto: Registro de preços para AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETROS, TERMÔMETRO
DE INFRAVERMELHO E TERMÔMETRO DIGITAL, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

DESPACHO DE RESULTADO DE DILIGÊNCIA 

Em  face  da  necessidade  de  dar  transparência  aos  atos
praticados  no  Pregão  Eletrônico  em  referência,  elaboro  o  presente
expediente, contendo a diligência realizada quanto aos Certificados do
INMETRO dos LOTES 01, 05 e 08, solicitados no Edital.

Com fundamento no §3º, art. 43 da Lei n. 8.666/93, promovi
a diligência e solicitando que a Empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES  COMERCIAIS  EIRELI,  Pessoa  Jurídica  de  Direito  Privado
inscrita no CNPJ sob n. 27.048.093/0001-80, apresentasse comprovante do
Certificado do INMETRO  para os produtos ofertados,  no dia 18.03.2019,
conforme fls. 715, sendo atendido conforme fls. 716 a 738 (Portarias do
INMETRO n. 199/2015, 025/2017, 177/2009 e 0284/2011).

Informamos que a supracitada Empresa após a fase de lances
foi classifica automaticamente pelo Sistema como arrematante dos lotes 01,
05  e  08, motivo  pelo  qual  foi  convocada,  mediante  mensagem  em  campo
próprio do sistema, ao envio dos documentos de habilitação e proposta de
preços adequada ao lance final, na forma prevista no subitem 8.3.2 do
Edital.  Os  documentos  e  proposta  de  Preços  da  Licitante  foram
tempestivamente  encaminhados  ao  e-mail  informado  no  instrumento
convocatório, conforme documentos autuados e disponíveis no e-mail desta
SML.  Conquanto,  após  análise  preliminar  dos  documentos  encaminhados,
constatei que a referida licitante não encaminhou o Certificado do INMETRO
junto a com proposta.

Vale ressaltar que, apesar de ausente no rol de documentos,
a proposta encaminhada apresentava os dados necessários para extraírem do
sítio eletrônico oficial do INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA  -  INMETRO  (http://www.inmetro.gov.br/legislacao/consulta.asp?
seq_classe=2) as informações solicitadas em edital. As consultas junto aos
sites oficiais para confirmação da autenticidade é procedimento padrão em
todos  os  documentos  de  regularidade  fiscal,  trabalhista,  econômico-
financeira e registros do produto, e no caso em comento deliberamos pela
realização  da  diligência  solicitando  que  a  licitante  encaminhe  tais
documentações.

Acerca do momento da diligência promovida nestes autos, a
mesma encontra-se amparada pela legislação regente, que prevê de forma
expressa a possibilidade da diligência autorizada no §3º do art. 43 da Lei
n. 8.666/93  ,   em qualquer fase do procedimento licitatório em que surja a
necessidade  de  mais  esclarecimentos ou  complementação  da  instrução
processual.

Importante  consignar  que,  o  Decreto  Municipal  n.
10.300/2006, em seu art. 4º, assevera que o Pregão Eletrônico obedecerá,
dentre  outros,  aos  princípios  básicos  da  legalidade,  finalidade,
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razoabilidade,  proporcionalidade,  moralidade,  segurança  da  contratação,
interesse  da  administração  e  eficiência,  bem  como,  ”No  procedimento
[licitatório], é juridicamente possível a junta de documento meramente
explicativo  e  complementar  de  outro  preexistente  ou  para  efeito  de
produzir contraprova e demonstração de equívoco do que foi decidido pela
Administração, sem quebra de princípio legais ou constitucionais”1.

O Tribunal Regional Federal da Primeira Região pronunciou-
se quanto a desclassificação de licitante por descumprimento de exigência
editalícia: "o excesso de formalismo não deve frustrar a participação da
empresa impetrante no procedimento licitatório - à vista da sua própria
finalidade  -  que  é  selecionar  a  proposta  mais  vantajosa  para  a
Administração Pública.2"

Ademais, o Tribunal de Contas da União manifesta-se para
que sejam observados os princípios do formalismo moderado, da economicida-
de, da proporcionalidade, da razoabilidade, da moralidade e da probidade
administrativa, conforme o Acórdão n. 3015/2015-Plenário e o Acórdão nº.
1.758-46/03-P e, este transcrevemos trecho:

"Ementa: Representação formulada por licitante. Supos-
tas irregularidades praticadas pelas Centrais Elétricas
do Norte do Brasil SA  -  Eletronorte. Inclusão de cer-
tidão extraída pela internet durante a sessão pública.
Possibilidade. Conhecimento. Negado provimento. Arqui-
vamento.
Relatório:  (...)2.1. Na analise dos documentos de ha-
bilitação da empresa SANTOS e SOSTER Ltda foi constata-
da a ausência do documento ‘Certidão Negativa da Dívida
Ativa da União’, ocasião em que a pregoeira oficial da
ELETRONORTE, no uso de suas atribuições e conforme item
9.10 do  Edital e art.11,  inciso XIII do  Decreto nº
3.555, de 08/08/2000, autorizou a inclusão do referido
documento no ato da sessão pública, mediante a extração
pela Internet (fl. 02). (…)
"O princípio da vinculação ao instrumento convocatório
não significa, no entanto, obrigar o administrador a
adotar  formalidades  excessivas  ou  desnecessárias’.  E
mais, ‘deve o Administrador usar seu poder discricioná-
rio - nunca arbitrário - e a sua capacidade de inter-
pretação para buscar melhores soluções para a Adminis-
tração Pública’;
h) ressalta que o pregão é uma modalidade de licitação
que propicia a economicidade e a rapidez nas soluções
em que possa ser beneficiada a Administração Pública;
(...)
O formalismo no procedimento licitatório não significa
que se possa desclassificar propostas eivadas de sim-
ples omissões ou defeitos irrelevantes’;
(...) 4.2 Assim, ainda que vinculada aos mesmos princí-
pios básicos exigidos em outras modalidades, a natureza

1 Trecho retirado da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, Mandado de Segurança n. 
5.418/DF de 01 de junho de 1988, Relator Ministro Demócrito Reinaldo.

2 TRF, AMS 2000334000374877
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do pregão inclui a concessão de prerrogativas/faculda-
des ao pregoeiro para a interpretação das normas, desde
que voltadas aos interesses públicos."   (grifamos)

Nesse sentido, é legítima a busca pela melhor proposta, as-
sim considerada, aquela que, estando apta a fornecer os materiais, oferte
o menor preço, como no caso concreto, o que justifica a conduta ora adota-
da. As propostas e habilitação das empresas arrematantes serão devidamente
analisadas pela equipe de Pregão e ainda por técnicos habilitados, verifi-
cando se os objetos propostos atendem as exigências editalícias e as lici-
tantes possuem condições mínimas de arcar com a execução contratual, de
forma a salvaguardar a Administração. 

Face ao exposto, em atendimento à legislação e aos princí-
pios de economicidade, razoabilidade, celeridade, interesse da administra-
ção, bem como, fundada em precedentes do TCU que dispõe: “É irregular a
inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida pelo
edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o
elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência
prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo exa-
gerado, com prejuízo à competitividade do certame.3”, observados os limi-
tes estabelecidos no Edital de Licitação, buscando imprimir maior celeri-
dade e eficiência ao procedimento, restando plenamente justificada a dili-
gência realizada, e decido em sede de resultado: 

a) Proceder a juntada aos autos das Portarias do INMETRO n.
199/2015, 025/2017, 177/2009 e 0284/2011, referente aos LOTES 01, 05 e 08,
ofertado  pela  atual  arrematante REGIONAL  COMERCIO  SERVICOS  E
REPRESENTACOES  COMERCIAIS  EIRELI,  com  fundamento  nos  motivos  expostos
neste Despacho de Resultado de Diligência, que passam a constituir as fls.
716 a 738. 

b)  Dar  ciência  desta  Decisão  aos  demais  interessados
mediante divulgação deste Despacho no Sistema Licitações-e e no Portal da
Prefeitura de Porto Velho.

Porto Velho, 19 de março de 2019. 

Janíni F. TIbes
Pregoeira 

3 Acórdão do Tribunal de Contas da União n. 1.795-29/15-Plenário, de 27 de julho de 2015.
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