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PINTURA

DESPACHO   DE DILIGÊNCIA  

Senhores Licitantes, 

Conforme disposto no Anexo I (Modelo de Proposta) do Edital
em epígrafe, consta das especificações técnicas dos Lotes 01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 32, 33, 34, 45, 46, 47, 48 e
49  exigências  relativas  ao  atendimento  de  normas  técnicas  (NBR)  e/ou
exigência quanto ao rendimento mínimo das tintas e massas licitadas nestes
autos. 

Após  analisar  as  propostas  encaminhadas  pelos  licitantes
classificados  provisoriamente  nos  respectivos  Lotes  detectei  a
impossibilidade de firmar entendimento quanto ao pleno atendimento dos
produtos ofertados frente a tais exigências, uma vez que as especificações
técnicas informadas nas propostas foram copiadas do Modelo de proposta e
não vieram junto às propostas documentos complementares. 

Tal fato não poderia ser motivo de desclassificação imediata
das  propostas, em  vista  de  não  terem  sido  exigidos em  Edital  outros
documentos. Contudo, a ausência de efetiva verificação do atendimento às
especificações  técnicas  exigidas  no  instrumento  convocatório  poderá
acarretar, entre outros problemas, a recusa de recebimento dos produtos
pela Administração quando de sua entrega ou, em situação mais grave, o
recebimento de materiais com qualidade inferior à solicitada nos autos. 

É inconteste que a análise de aceitabilidade das propostas,
inclusive quanto às especificações dos produtos ofertados, deve ocorrer no
curso  da  licitação, não  podendo  ser  transferida  ou  adiada  à  fase  de
recebimentos de materiais, em especial pela impossibilidade de troca de
marca de produto ofertado no curso da vigência da Ata e pela possibilidade
de prejuízos às partes, tanto à Administração quanto ao Fornecedor, que
tem custos ao encaminhar os produtos que poderão ser rejeitados no ato do
recebimento. 

Dadas as circunstâncias, considerando ser atribuição legal e
regimental  do  Pregoeiro  atuar  de  forma  a  possibilitar  aferição  da
qualidade e durabilidade dos materiais ofertados, inclusive com auxílio de
pareceres  técnicos  quando  se  fizer  necessário,  entendo  indispensável
promover  diligência  nestes  autos  para  aferir  a  efetiva  adequação  dos
produtos ofertados às exigências contidas em Edital, tal como autoriza o
disposto no subitem 8.6 do Edital: 

8.6. O Pregoeiro, em qualquer fase de julgamento, poderá
promover  quaisquer  diligências  julgadas  necessárias  à
análise  das  propostas e  da  documentação,  devendo  os
licitantes  atender  às  solicitações  no  prazo  por  ele
estipulado, contado do recebimento da convocação, sob
pena de  desclassificação da oferta, bem como, poderá
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solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de
Pessoal do Município /RO ou, ainda, de pessoas físicas
ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

Acerca do momento da diligência promovida nestes autos, a
mesma encontra-se amparada 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. 

Ademais, por se tratar de informações indispensáveis para
aferir a aceitabilidade dos produtos e, não constando dos documentos até
aqui  apresentados  pelas  empresas  informações  que  possam  esclarecer  a
dúvida, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que não
há discricionariedade quanto à realização da diligência prevista no §3º do
art. 43 da Lei 8.666/93. Nesse sentido, Marçal Justen Filho1, leciona: 

“A  relevância  dos  interesses  envolvidos  conduz  à
configuração  da  diligência  como  um  poder-dever  da
autoridade julgadora.  Se houver dúvida ou controvérsia
sobre  fatos  relevantes  para  a  decisão,  reputando-se
insuficiente  a  documentação  apresentada,  é  dever  da
autoridade julgadora adotar as providências apropriadas
para esclarecer os fatos. Se a dúvida for sanável por
meio de diligência será obrigatória a sua realização.”

Ante ao exposto, decido promover diligência para solicitar
aos  Licitantes  informados  na  Tabela  abaixo,  que  enviem  ao  e-mail
pregoes.sml@gmail.com,  indicando  no  assunto  tratar-se  de  RESPOSTA  À
DILIGÊNCIA PE 106.2018, até 15h (hora do DF), de 17.10.2018, sob pena de
desclassificação, os seguintes documentos: 

1. FICHA  OU  BOLETIM  TÉCNICO  DOS  PRODUTOS  OFERTADOS,  EMITIDOS  
PELOS FABRICANTES DOS PRODUTOS, com indicação do site ou dados para
confirmação  da  veracidade  da  informação,  para  EVIDENCIAR  O
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS
MATERIAIS LISTADOS ABAIXO, em especial quanto ao atendimento das
NBR, rendimento, etc.

2. A  presente  diligência  recai  sobre  as  seguintes  empresas  e
Lotes:  

FORNECEDORES
LOTES ARREMATADOS EM QUE HOUVE DI-

LIGÊNCIA

COMERCIAL BELC IMP. E EXP. LTDA EPP
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,

08, 09, 10, 11 e 33

REGIONAL COMERCIO SERV. E REP. EIRELI EPP
12, 13, 14, 15, 32, 45, 47,

48, 49

D & C COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 35

DG ENTERPRISES LTDA 46

1 Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativos, 16ª
ed, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2014, pág. 804.
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Comunico que a presente diligência deverá ser encaminhada
aos Arrematantes dos Lotes acima, nos e-mails inciados nos documentos de
habilitação  e  será  divulgada  no  Portal  da  Prefeitura  de  Porto  Velho
(www.portovelho.ro.gov.br), no link relativo a este Pregão e no campo de
documentos do Sistema Licitações-e. 

A  presente  diligência  não  afasta  outras  que  se  fizeram
necessárias,  nem  declara  habilitadas  as  empresas  ora  convocadas  em
atendimento à presente diligência. 

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 dos Lotes respectivos.

O  resultado  da  diligência  deverá  ser  disponibilizado  no
Sistema Licitações-e e no Portal da Prefeitura de Porto Velho no dia
20.10.2018,  às  10h  (hora  do  DF),  se  outros  atos  não  se  fizerem
necessários. 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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