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

Proc. 02.00022/2018

Fls.____________

Visto: _________
Processo: 02.00022/2018
Pregão Eletrônico n. 073/2018 – SRP 037/2018
Objeto:  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFÉUS,
MEDALHAS,  COLETES…), conforme  especificações  técnicas,  unidades  e  quantidades
definidas no Anexos I deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados
pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas. 

DESPACHO DE DILIGÊNCIA 

Conforme  motivado  em  campo  próprio  do  Sistema,  houve
inabilitação da Empresa  N T LUIZE EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado
inscrita no CNPJ sob n. 93.577.427/0001-38, em diversos Lotes do Pregão
Eletrônico n. 073/2018/SML, em vista de constar dos assentos dessa Empresa
no SICAF e no Cadastrado Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS),
a aplicação de penalidades de “impedimento de licitar com a Administração
Pública”, com fundamentação no art. 7º da Lei 10.520/2002, de acordo com os
Relatórios emitidos pelo SICAF e consulta junto ao CEIS, ambos os documentos
Anexados aos autos.

Em que pese a fundamentação contida no ato da inabilitação da
licitante, devidamente motivada em campo próprio do Sistema (Cumprimento de
penalidade de Impedimento de Licitar, aplicada com fulcro no art. 7º da Lei
10.520/2002  aplicadas  pelo  Governo  do  Rio  Grande  do  Sul  e  Tribunal  de
Justiça  de  Santa  Catarina),  não  houve  nenhuma  manifestação  em  sentido
contrário pela mesma, seja no sistema ou no e-mail desta SML dirigido a esta
Pregoeira ou que se tratasse deste Pregão. 

No  entanto,  no  caso  do  Pregão  Eletrônico  n.  058/2018/SML,
também deflagrado e em tramitação nesta Superintendência, contudo conduzido
por  outra  Pregoeira,  no  qual  a  aludida  Empresa  também  foi
inabilitada/desclassificada em razão da penalidade de impedimento de Licitar
aplicada pelo Governo do Rio Grande do Sul, a licitante remeteu diversos e-
mails,  dirigidos  especificamente  àquela  Licitação,  argumentando  que  a
abrangência  da  penalidade  aplicada  seria  exclusivamente  no  Órgão
sancionador.

Assim, por se tratar de mesma motivação, entendo pertinente
analisar  a  questão,  porquanto  ainda  que  seja  possível  aguardar  a  fase
recursal,  é  medida  que  se  impõe  verificar  neste  momento,  os  argumentos
expendidos pela Empresa, visando evitar a prática de atos que não estejam em
total acordo com o disposto na legislação aplicável, mesmo que a matéria
esteja  em  discussão  e  enfrentando  divergência  jurisprudencial,  visando
privilegiar os princípios da eficiência e da celeridade processual. 

Desta forma, de acordo com o que autoriza o disposto no §3º do
art. 43 da Lei n. 8.666/93, decido diligenciar, para solicitar à Empresa N.
T. LUIZE EPP que encaminhe cópia da publicação em Diário Oficial do Ente a
que se refere às penalidades registradas no SICAF e/ou no CEIS e que foram
detalhadas na Tabela abaixo, ou ato que aplicou a penalidade, no qual conste
a abrangência da sanção, até às 17h (hora do DF), de hoje, 17.07.2018, sob
pena  de  manutenção  da  inabilitação,    dirigida  ao  Pregão  Eletrônico  n.  
073/2018/SML, ao e-mail da SML informado no Edital de Licitação. 

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, n. 2776, 2º Andar, Bairro Liberdade

CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO
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Visto: _________

As  sanções  a  que  se  refere  esta  Diligência  são  as  abaixo
destalhadas: 

SICAF:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º

Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato 

UASG Sancionadora: 925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA 

Âmbito da Sanção: Estado 

Prazo Inicial: 15/06/2018 

Prazo Final: 15/06/2019 

Número  do
Processo: 

32380/2017 

Descrição/Justific
ativa: 

Entrega  de  produtos  em  desacordo  com  as  disposições
editalícias. 

PORTAL DO CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes) 

Tipo da sanção: IMPEDIMENTO - LEI DO PREGÃO 

Data  de  início  da
sanção

25/05/2018 

Data de fim da sanção 25/11/2018 

Número do processo 17/2400-0005430-0

Órgão Sancionador GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Disponível em: http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis/24644270 

A presente diligência será informada no campo de Mensagens do
Licitações-e e no Portal da Prefeitura de Porto Velho, no link relativo a
este Pregão, para ciência de todos os atos praticados nos autos por esta
Pregoeira.

Por  fim,  comunico  que  os  trabalhos  atinentes  ao  presente
Pregão Eletrônico ficam suspensos para análise da questão, sendo retomados
os  trabalhos  no  Sistema,  inclusive  com  a  divulgação  do  Resultado  da
Diligência no dia 19.07.2018, às 11h (hora do DF), se outros atos não se
fizerem necessários. 

Atenciosamente,

Tatiane Mariano
Pregoeira - SML
(69) 3901-3639.

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, n. 2776, 2º Andar, Bairro Liberdade

CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO
Tel. CML  (69) 3901-3069

TMS

2


