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

Proc. 02.00479/2018

Fls. _____________

Visto: ___________

Processo 02.00479/2018
Pregão Eletrônico nº 052/2019/SML SRP Nº 023/2019
Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE  TUBOS  DE
CONCRETO  ARMADO  TIPO  CA-01,  PARA  ÁGUAS  PLUVIAIS  CONFORME
ESPECIFICAÇÃO DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007, visando atender
as  necessidades  da  Administração  Pública  Direta  e  Indireta  do
Município de Porto Velho.

Trata-se  de  Recurso  Administrativo  interposto  pela
Empresa O. G. SOLUÇÕES – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ
nº 84.602.418/0001-03, estabelecida na Rua José Ribamar de Miranda,
nº 2475, Bairro São João Bosco, representada pelo seu sócio, senhor
Vinícius  de  Almeida  Campos,  residente  e  domiciliado  na  Rua  José
Ribamar de Miranda, nº 2964, Bairro São João Bosco, Cep 76803-845,
Cidade de Porto Velho-RO, portador da Carteira de Identidade RG nº
001608058/SSP-MS, CPF n° 021.635.051-46. Crê esta pregoeira que o
Recurso Administrativo seja contra decisão que declarou vencedora dos
lotes 1, 3, 5, 7 e 9 a Empresa  MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
EIRELI, referente ao Pregão Eletrônico nº 052/2019 SRP nº 023/2019.

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

1 – DA TEMPESTIVIDADE E   REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE  

O  presente  Recurso  encontra  –  se  tempestivo conforme
dispõe o Edital, no item 11.2 do instrumento convocatório. 

In casu, a presente Razão foi enviada por e-mail no dia
28.06.2019.  Tempestivamente,  sendo  comprovada  a  legitimidade,  ou
seja, encontra-se nos autos documentos que comprovem que o senhor
Vinícius de Almeida Campos, tem legitimidade para tal.

Mister salientar que os Recursos Administrativos devem
preencher certos requisitos, sob pena de sequer serem conhecidos pela
Administração. A análise meritória de Recursos Administrativos, quer
na  esfera  administrativa  ou  judicial,  somente  ocorreria  caso  se
constatasse  o  cumprimento  de  todos  os  requisitos  e  pressupostos
aplicáveis à espécie, eis que os mesmos decorrem de Lei e normas.
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Para verificação dos requisitos de admissibilidade do
presente recurso cumpre verificar o Edital de Licitação acerca do
tema. Neste sentido, o item 11.2 e 11.3 do instrumento convocatório
trata da forma e prazo para apresentação de razões de irresignação,
conforme trechos abaixo transcritos: 

11.2.  Declarado o vencedor, a Pregoeira abrirá  prazo de,
no mínimo, 30 minutos, durante o qual, qualquer licitante
poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recurso;

(…)

11.2.1.  A falta de manifestação  imediata e motivada do
licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do
item  anterior,  importará  na  decadência  deste  direito,
promovendo  o  Pregoeiro a  adjudicação  do  objeto  ao  (s)
licitante (s) declarado (s) vencedor (es);(grifo nosso)

11.2.2  Acolhimento do recurso será concedido prazo de 03
(três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando
os  demais  licitantes,  desde  logo,  intimados  para,
querendo,  apresentar  contrarrazões  em  igual  prazo,  que
começará a contar do término do prazo do recorrente.

Nesse  viés,  depreende-se  também  do  pressuposto  da
motivação.  A motivação precisa ser explícita, clara e congruente.
Inclusive consignando os fatos na forma exigida no Edital.

Em qualquer processo, notadamente os administrativos, a
motivação deve ser sempre evidenciada, mostrando abertamente os fatos
e os fundamentos jurídicos, sob pena de nulidade. Vejamos o que diz o
Decreto nº 5450/2005, art: 26, § 1º:

Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá,
durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em
campo  próprio  do  sistema,  manifestar  sua  intenção  de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias
para apresentar as razões de recurso, ficando os demais
licitantes,  desde  logo,  intimados  para,  querendo,
apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a
contar  do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses. (grifo nosso)

  Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Av. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São Cristóvão

Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

VRS
2



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

Proc. 02.00479/2018

Fls. _____________

Visto: ___________

§  1º  A  falta  de  manifestação  imediata  e  motivada do
licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do
caput,  importará na decadência desse direito, ficando o
pregoeiro  autorizado  a  adjudicar  o  objeto  ao  licitante
declarado vencedor. (grifo nosso)

Notemos a forma que a Empresa O. G. SOLUÇÕES – COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA manifestou a sua intenção de Recurso no sistema dos
licitações-e:

Lote 1:

24/06/2019
13:11:51 

O. G. SOLUCOES - COMERCIO E SERVICOS LTDA ME registro intençao de recurso

Lote 3:

24/06/2019
13:13:35 

O. G. SOLUCOES - COMERCIO E
SERVICOS LTDA ME

Registro inteção de recurso documentos 
entregues fora de prazo

Lote 5:

24/06/2019
13:15:13 

O. G. SOLUCOES - COMERCIO E
SERVICOS LTDA ME

Registro intençao de recurso documentos 
entregue fora de prazo

Lote 7:

24/06/2019
13:15:34 

O. G. SOLUCOES - COMERCIO E
SERVICOS LTDA ME

Registro intençao de recurso documentos 
entregue fora de prazo

Lote 9:

24/06/2019
13:15:51 

O. G. SOLUCOES - COMERCIO E
SERVICOS LTDA ME

Registro intençao de recurso documentos 
entregue fora de prazo

Observemos que nos lotes 3, 5, 7 e 9 a intenção de
recurso está devidamente motivada, enquanto que no lote 1 não podemos
afirmar que houve motivação, de tal modo ficando o recurso para este
lote comprometido.

Desta forma, preenchido alguns dos pressupostos mínimos
de admissibilidade,  motivo pelo qual o Recurso Administrativo deve
ser PARCIALMENTE CONHECIDO e JULGADO.
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2 – DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Cumpre  dizer,  desde  logo,  que  as  decisões  tomadas  no
contexto deste processo administrativo, cujo instrumento convocatório
é  o  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº  052/2019,  estão  em  perfeita
consonância  com  os  ditames  legais  que  norteiam  os  procedimentos
licitatórios,  com  os  princípios  constitucionais  da  Legalidade,  da
Razoabilidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Publicidade, da
Eficiência e da Isonomia, e demais correlatos.

Ressalto que, as alegações da  Empresa  O. G. SOLUÇÕES –
COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  LTDA,  já  foram  devidamente  esclarecidas  em
oportunidades anteriores, qual seja através de Relatório de 13 de
maio de 2019, disponibilizado no Sistema do licitações-e e Portal da
Prefeitura no dia 30 de maio de 2019; igualmente importante se faz
necessário  mencionar  Relatório  de  Diligência  realizado  por  esta
pregoeira  e  da  mesma  forma  disponibilizado  nos  mesmos  meios
eletrônicos que o primeiro, para que todos os interessados pudessem
está informados dos procedimentos adotados por essa comissão.

Consequentemente, podemos afirmar tratar-se de  preclusão
consumativa,  pois  tais  matérias  já  foram  objeto  de  contestações
anteriores, assim o diz o nosso ordenamento jurídico, ou melhor, Novo
CPC (Lei nº 13.105/2015), art. 507, expressa: 

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo
as  questões  já  decididas  a  cujo  respeito  se  operou  a
preclusão. 

Cumpridas  as  formalidades  legais,  registra-se  que  foram
cientificados  os  demais  licitantes  participantes  da  existência  e
tramitação do respectivo Recurso Administrativo interposto, abrindo-
lhes vistas à apresentação de contrarrazões.

3 – DAS RAZÕES RECURSAIS E DO PEDIDO

A Recorrente volta-se contra a decisão que declarou a
Empresa MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, vencedora dos lotes
1, 3, 5, 7 e 9 do Pregão em tela, alegando em síntese que:

(…)
AO  FINAL  DA  SESSÃO,  A  ILUSTRE  Pregoeira  declarou
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como vencedora dos lotes 01, 05, 07 e 09, a empresa
MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI, por ter
supostamente,  atendido  todas  às  exigências  do
edital, o que, data máxima vênia, não é verdade.

A decisão, a todo ver, foi descabida, equivocada e
violou  dentre  vários  princípios  aplicados  à
licitação, o princípio da isonomia e da vinculação
ao instrumento convocatório.

Ocorre que, conforme pode ser extraido da ata da
sessão,  e  das  mensagens  registradas  no  chat  do
sistema,  a  empresa  MADECON  ENGENHARIA  E
PARTICIPAÇÕES EIRELI foi convocada para realizar o
envio de sua proposta de preços atualizada e seus
documentos  de  habilitação  no  dia  13/05/2019  às
16:25:53, tendo, de acordo com a regra estabelecida
no  edital,  até  às  18:25:53  para  encaminhar  seus
documentos.

Porém,  a  empresa  deixou  de  atender  a  regra
estabelecida,  pois  não  encaminhou  os  documentos
dentro  do  prazo,  tampouco  atendeu  o  comando  da
Pregoeira  registrado  na  ata  às  14:06:01  quanto  a
necessidade  de protocolar  formalmente o  pedido de
dilação de prazo. Vejamos:1

Conforme  podemos  observar,  a  regre  prevista  no
edital  foi  transposta  no  chat  mensagem,  restando
claro a forma e prazo das condições que deveriam ser
atendidas.

Findo prazo estabelecido, esta recorrente solicitou
da Pregoeira que fornecesse vista da proposta e dos
documentos  de  habilitação  encaminhados  para  sua
análise, vez que, os mesmos foram conduzidos via e-
mail,  onde  foi  informada  que  a  recorrida  havia
solicitado VIA TELEFONE, a dilação de prazo, o qual
havia sido concedido e por essas razões não seria
possível  encaminhar  naquele  momento  os  documentos
pra analise desta recorrente.

Inconformada, com o tratamento nada isonômico dado a
empresa MADECON, vez que a empresa OPÇÃO ENGENHARIA
LTDA  primeira  arrematante  do  lote  01,  havia
registrado solicitação de dilação de prazo no chat e

1OBS: ATENÇÃO COM ESSE SUBITEM DO EDITAL 6.2. O prazo estabelecido pela Pregoeira, poderá ser prorrogado por 
solicitação escrita e justificada do licitante, enviada ao e-mail acima, desde que solicitado antes de findo o prazo estabelecido 
no item 6.1 
31/05/2019 às 16:25:53 Pregoeiro SENDO O PRAZO DE ATÉ DUAS(2) HORAS A PARTIR DESTE MOMENTO, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. O ENVIO SERÁ PELO E-MAIL: pregoes.sml@gmail.com E POSTERIORMENTE POR 
SEDEX(ORIGINAIS) PARA ANÁLISE. 
31/05/2019 às 16:25:40 Pregoeiro CONVOCO A EMPRESA ARREMATANTE MADECON ENGENHARIA E 
PARTICIPAÇÕES EIRELI PARA QUE ENVIE PROPOSTA CONFORME EDITAL(ATUALIZADA COM OS LOTES 
ARREMATADOS), 
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não  foi  atendida,  enquanto  a  empresa  MADECON
SUPOSTAMENTE solicitou via telefone e SEM QUALQUER
informação da Pregoeira para as demais participantes
fora  atendida,  esta  recorrente  foi  até  a
Superintendência  de  Licitações  formalizar  sua
irresignação  e  ainda  solicitar  os  documentos
apresentados pela recorrida.

O  que  causou  maior  estranheza  foi  a  forma  nada
transparente que a Pregoeira conduziu o certame, sem
informar, sem registrar em ata, sem disponibilizar
qualquer informação no site da Prefeitura, ou seja,
sem prestar qualquer informação, aceitou a proposta
e os demais documentos foram recebidos se é que eles
foram mesmo recebidos via e-mail, deixando de dar
transparência ao certame, princípio tão importante e
imprescindível na condução de qualquer licitação.

Fica  evidencia  também,  que  a  empresa  realizou  a
junção  das  fases  de  aceitação  da  proposta  e
habilitação,  ferindo  de  morte  a  Lei  Geral  de
Licitações 8666/93, onde não realizou a convocação
de envio de documentos de habilitação via sistema,
recebendo  os  documentos  da  empresa  MADECON,  sem
disponibiliza-los  para  a  consulta  dos  demais,  e
sequer informar que os mesmos já estavam sob análise
da  comissão.  Ou  seja,  o  certame  tornou-se  uma
bagunça generalizada.

A  Pregoeira  procedeu  diligências  e  registrou  o
relatório das mesmas no site da Prefeitura, o qual
conforme  dito,  só  evidencia  o  despreparo,  pois  a
mesma relata que colheu informações junto ao CREA e
que foi confirmada a veracidade dos atestados, mas
não  traz  evidências,  tampouco  disponibilizou
qualquer documento que ratifique tais informações.

Consequentemente, a comissão de licitação infringiu
o disposto editalício que vedava o recebimento de
proposta ou qualquer documento fora do prazo, sem a
devida  formalidade  na  requisição,  pois  nessas
circunstâncias,  a  consequência  seria  a  inexorável
eliminação da vencedora e a convocação das empresas
sucessivamente classificadas, e não a concessão de
prazo à margem das regras do Edital, em manifesto
favorecimento a um dos concorrentes.

III. DOS PEDIDOS

por todo exposto, requer:

a) O conhecimento do presente recurso para que, em
seu  mérito,  seja  julgado  procedente  para
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desclassificar  e  inabilitar  a  Recorrida  MADECON
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI para os lotes 01,
05, 07 e 09 consoante à fundamentação supra;

b)Acaso  Vossa  Senhoria  entenda  que  a  decisão
habilitatória  e  classificatória  não  deva  ser
reformada,  requer  sejam  os  autos  encaminhados  à
Autoridade Competente para apreciação do pedido de
reforma retroconsignado. 

4 – DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

 A  Empresa  MADECON  ENGENHARIA  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA
enviou  no  e-mail  desta  SML  suas  contrarrazões  ao  recurso
interposto, a seguir transcrito:

(…)

Nessa  esteira,  a  Recorrente  alega  que  houve
descumprimento  por parte  da Pregoeira,  haja vista
afirmar  que  a  convocação  da  empresa  MADECON  não
ocorreu de acordo com o edital. 

Como se denota na própria narrativa assertiva da d.
Pregoeira, foi informado à Recorrente que estava em
fase  de  negociação com a segunda classificada,
MADECON, e tendo sido acordado o envio da proposta
na segunda-feira, dia 03.06.2019. 

Ou  seja,  a  Recorrente  tinha  plena  ciência  dos
trâmites no certame e em nenhum momento apresentou
qualquer indocilidade. 

O  formalismo  moderado  se  relaciona  a  ponderação
entre o princípio da eficiência e o da segurança
jurídica,  ostentando  importante  função  no
cumprimento dos objetivos descritos no art. 3º da
lei de licitações: busca da proposta mais vantajosa
para  a  Administração,  garantia  da  isonomia  e
promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-
Plenário:
“No  curso  de  procedimentos  licitatórios,  a
Administração Pública deve pautar-se pelo princípio
do formalismo moderado, que prescreve a adoção de
formas  simples  e  suficientes  para  propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos
direitos  dos  administrados,  promovendo,  assim,  a
prevalência do conteúdo sobre o 
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formalismo  extremo,  respeitadas,  ainda,  as  praxes
essenciais  à  proteção  das  prerrogativas  dos
administrados.”

Nota-se  que  sua  utilização  não  significa
desmerecimento  ao  princípio  da  vinculação  ao
instrumento  convocatório  ou  negativa  de vigência
do caput do art. 41 da lei 8.666/93 que dispõe sobre
a impossibilidade de a Administração descumprir as
normas e condições do edital. Trata-se de solução a
ser tomada pelo intérprete a partir de um conflito
de princípios.
“Diante  do  caso  concreto,  e  a  fim  de  melhor
viabilizar  a  concretização  do  interesse  público,
pode o princípio da legalidade estrita ser afastado
frente  a  outros  princípios.(Acórdão  119/2016-
Plenário)”

Nessas  hipóteses,  a  análise  deve  considerar  a
importância de cada princípio no caso concreto, e
realizar a ponderação entre eles a fim de determinar
qual prevalecerá, sem perder de vista os aspectos
normativos.  Por  esse  motivo,  as  soluções  não
respeitam  fórmulas  prontas,  podendo  variar  de  um
caso para outro.

Assim, no caso em espeque, é fato incontroverso que
a Pregoeira optou pela escolha mais ágil e efetiva
para dar andamento no certame licitatório, visando o
interesse da Administração Pública.
Portanto,  não  houve  uma  ausência  de  isonomia  ou
tratamento diferenciado em relação à Recorrida, mas
pautou-se numa medida eficaz, realizando a ligação e
já efetuando as tratativas de negociação, inclusive
foi  comunicado  à  Recorrente  dos  trâmites  do
certame.

O Superior Tribunal de Justiça – STJ, por exemplo,
já  assegurou  a  licitante  que  não  houvesse  o  seu
afastamento  em  razão  de detalhes formais:
“[…]  2.  Há  violação  ao  princípio  da  estrita
vinculação ao Edital, quando a administração cria
nova  exigência  editalícia  sem  a  observância  do
prescrito no § 4º, art. 21, da Lei nº 8.666/93.
O  procedimento  licitatório  há  de  ser  o  mais
abrangente possível, a fim de possibilitar o maior
número  possível  de  concorrentes,  tudo  a
possibilitar a escolha da proposta mais vantajosa.
Não  deve  ser  afastado  candidato  do  certame
licitatório,  por  meros  detalhes  formais.  No
particular, o ato administrativo deve ser vinculado
ao  princípio  da  razoabilidade,  afastando-se  de
produzir efeitos sem caráter substancial.
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Segurança concedida. (STJ. Mandado de Segurança nº
5631-DF  —  1ª  Seção.  Relator:  ministro  José
Delgado).”

Assim, a r. decisão da Pregoeira deve ser mantida
em  todos  os  seus  termos,  para  que  promova  o
andamento   do   certame,   em  enaltecimento  ao
interesse público. 

II – DA LICITAÇÃO E SEUS OBJETIVOS

Tudo o que foi exposto nestas contrarrazões torna
evidente a legalidade na convocação da Recorrida,
não  incorrendo  em  nenhuma  ofensa  ao  ordenamento
jurídico pátrio consistente na Lei de Licitações,
Constituição Federal e princípios abalizadores dos
certames licitatórios.

É  óbvio,  sábio  Julgador,  que  o  importante  no
certame licitatório é a sociedade e esta certamente
será  beneficiada  quanto  mais  ofertas  houverem.  É
isto que almeja a Recorrente. 

No campo doutrinário, traz a recorrente à colação,
lição  do  Profº  Carlos  Ari  Sunfeld,  em  sua  obra
“Licitação  e  Contrato  Administrativo”,  Ed.
Malheiros, 2ª ed., 1995:
“Claro, a licitação não se conduz pelo culto vazio
das formas, pelo rigorismo estéril e sem conteúdo.
O formalismo nela, é um instrumento da igualdade e
moralidade: as regras do edital são inalteráveis a
meio caminho, pois isso beneficiaria um licitante
em favor de outro; ... Em suma, o rigor formal não
existe  em  si,  mas  pela  igualdade  e  probidade.”
(grifo nosso)

É vasto e pacífico o entendimento que em prol do
interesse  público  na  busca  pela  proposta  mais
vantajosa respeitando o princípio da isonomia entre
as licitantes no seu julgamento administrativo, não
cabendo  prosperar  as  razões  da  Recorrente,
considerando que os atos praticados pela Pregoeira
foram  dentro  dos  parâmetros  legais,  visando  os
interesses da Administração Pública.

III – DOS PEDIDOS

Ex  positis,  requer-se  a  Vossa  Senhoria,  com  sua
digna e notória sapiência, não sejam conhecidos os
argumentos da recorrente O.G. SOLUÇÕES COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, pelos motivos já narrados no presente
recurso, por ser de direito e justiça.

  Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Av. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São Cristóvão

Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

VRS
9



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

Proc. 02.00479/2018

Fls. _____________

Visto: ___________

5 – DA ANÁLISE

De posse das razões recursais e das contrarrazões, junto
a  esta  Superintendência  Municipal  de  Licitações  –  SML,
preliminarmente  gostaria  de  ressaltar  que  o  presente  certame
licitatório seguiu na íntegra os dispositivos contidos no instrumento
convocatório.

Conforme dispõe o art. 3º da Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993, a licitação destina se a garantir a observância do
Princípio Constitucional da Isonomia, da seleção da Proposta Mais
Vantajosa  para  a  Administração  e  da  promoção  do  desenvolvimento
nacional  sustentável  e  será  processada  e  julgada  em  estrita
conformidade  com  os  Princípios  básicos  da  Legalidade,  da
Impessoalidade,  da  Moralidade,  da  Igualdade,  da  Publicidade,  da
Probidade Administrativa, da Vinculação ao Instrumento Convocatório,
da  Razoabilidade,  do  Julgamento  Objetivo  e  dos  que  lhes  são
correlatos.

Quando  o  Edital  remete  suas  deliberações  às  leis
citadas,  bem  como  Lei  nº  10.520/02  regulamentadora  da  modalidade
Pregão, subsidiada pela Lei nº 8.666/93, art. 3º, assim determina:

Art.  3º  A  licitação  destina-se  a  garantir  a
observância do princípio constitucional da isonomia,
A  SELEÇÃO  DA  PROPOSTA  MAIS  VANTAJOSA  PARA  A
ADMINISTRAÇÃO e  a  promoção  do  desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da
igualdade,  da  publicidade,  da  probidade
administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe
são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de
2010). [Grifamos]

Ressalta-se que o presente certame licitatório seguiu na
íntegra os dispositivos contidos no instrumento convocatório. Sabe-se
que o julgamento de qualquer licitação deve ser fundamentado em fato-
res concretos, exigidos pela Administração Pública em confronto com o
ofertado pelas empresas licitantes, dentro dos parâmetros fixados no
Instrumento Convocatório e do que seja razoável.
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5.1 – ANÁLISE DE MÉRITO

Em  que  pese  a  ausência  de  registro  no  sistema  do
licitações-e, quando se buscou negociar com a recorrida, com vista a
obter redução do valor final arrematado, importante esclarecer que
houve a omissão no campo de mensagens do referido sistema, porém, é
possível  verificar  no  campo  de  documentos,  a  informação  que  esta
pregoeira aguardaria até o dia 03/06/19 para negociação dos lotes
arrematados.  Porém,  merece  destaque  que  em  momento  algum,  o  ato
praticado prejudicou os participantes do certame, haja vista que caso
a  recorrida  fosse  desclassificada,  antes  de  convocar  a  próxima
colocada,  esta  pregoeira  deixaria  mensagem  em  campo  próprio  do
sistema  informando  nova  data  e  horário  para  movimentação,
considerando que era um final de tarde de uma sexta – feira e o
próximo expediente seria somente na segunda – feira.

Ademais, por direito, a empresa Madecon, na ocasião que
ocorreu a desclassificação da empresa Opção nos lotes 01, 03, 05, e
09, era a remanescente na ordem classificatória, e a negociação de
preços não é segredo e está prevista em todos os dispositivos de um
certame licitatório, aliás não é uma faculdade do pregoeiro, e sim
uma obrigação. 

Nesse  sentido,  o  Tribunal  de  Contas  da  união  vem
consolidando  sus  jurisprudência  no  sentido  de  ser  um  dever  do
pregoeiro  intentar  negociação  com  vistas  a  obter  redução  no  seu
preço.

No Acórdão nº 694/2014 – Plenário, o min. Relator fez
constar  de  seu  Voto  que,  apesar  “de  o  mencionado  normativo
estabelecer que o pregoeiro ‘poderá’ encaminhar contraproposta, me
parece se tratar do legítimo caso do poder-dever da Administração”.
Segundo o raciocínio adotado, 

“uma  vez  concedida  a  prerrogativa  legal
para  adoção  de  determinado  ato,  deve  a
administração  adotá-lo,  tendo  em  vista  a
maximização do interesse público em obter-
se  a  proposta  mais  vantajosa,  até  porque
tal medida em nada prejudica o procedimento
licitatório,  apenas  ensejando  a
possibilidade de uma contratação por valor
ainda  mais  interessante  para  o  Poder
Público. (Grifamos.) 
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Ressalta-se, que a mensagem convocando a recorrida nos
lotes em comento, era para envio apenas das propostas de preços, haja
vista,  que  por  ser  a  Arrematante  do  lote  07,  as  documentações
habilitatórias exigidas no instrumento convocatório, já constavam nos
autos,  e  como  procedimento  de  praxe,  não  é  solicitada  toda  a
documentação em cada lote que a empresa sagrar-se vencedora.

Outro ponto que merece destaque, é que a flexibilidade
concedida por esta pregoeira, em aceitar a resposta por parte da
empresa Madecon, somente na segunda feira dia 03/06/19, deu-se devido
ao fato que, ao entrar em contato telefônico, não se encontrava na
empresa  o  Sr.  Glauco  Omar  Cella,  pessoa  que  estava  devidamente
credenciada e qualificada nos autos para representar a recorrida no
certame,  com  poderes  inclusive  para  negociar  preços,  o  qual  foi
possível falar apenas com o Sr. Alexandre Gill, o qual não detém
poderes para a pretendida negociação. 

O fator determinante para a decisão desta pregoeira em
aguardar a contraproposta da empresa recorrida, foi ao analisar os
valores finais registrados no sistema do licitações-e, e os valores
da próxima colocada nos lotes, caso esta pregoeira desclassificasse a
empresa  Madecon,  o  que  gerou  indiscutível  e  notório  fator  de
economicidade aos cofres públicos, os quais diante deste contexto
nacional de crise econômica, deverão ser rigorosamente preservados
pela Administração pública, observando-se o princípio constitucional
da  economicidade  previsto  no  artigo  70  da  Constituição  Federal
Brasileira.

Tal situação, chama mais atenção, principalmente, quando
é realizada a comparação de preços entre os preços ofertados pela
aqui recorrente, cuja a soma total dos lotes 01, 03, 05, 07 e 09
atingem um patamar de R$  3.083.722,00 e a empresa aqui recorrida
perfaz um montante de R$  1.877.038,00 gerando uma patente economia
para a Administração na ordem de R$ 1.206.684,00.

Isto posto, não há razões para acreditar ser “ilegal” a
conduta da pregoeira, pelo simples fato de não registrar no sistema a
negociação de contraproposta, mas que na realidade consta neste mesmo
sistema  e  anexo  nos  autos,  o  extrato  o  e-mail  que  concedeu  a
prorrogação  do  devido  prazo,  o  qual  está  acessível  a  qualquer
interessado, o qual o recorrente teve acesso inclusive, ao dar vistas
no processo aqui nesta Superintendência. 

5.1.1 – DOS DOCUMENTOS ENVIADOS FORA DO PRAZO
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Inicialmente, cumpre esclarecer, que os licitantes bem
como a Administração Pública, estão obrigados a cumprir o Edital.
Essa  obrigatoriedade  decorre  do  Princípio  da  Vinculação  ao
instrumento convocatório previsto no artigo 41 da Lei n°8.666/93,
verbis:

Art.41.  A  Administração  não  pode  descumprir  as
normas  e  condições  do  edital,  ao  qual  se  acha
estritamente vinculada. 
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato
as que estabeleçam: 
[…]
XI – a vinculação ao edital de licitação ou ao termo
que  a  dispensou  ou  a  inexigiu,  ao  convite  e  à
proposta do licitante vencedor; 

Porém, são frequentes as decisões do Tribunal de Contas
da União que prestigiam a adoção do Princípio do Formalismo Moderado
e a possibilidade de saneamento de falhas ao longo do procedimento
licitatório.

Analisemos Acórdão do TCU: 

Acórdão  2239/2018  Plenário  (Representação,  Relator
Ministra Ana Arraes)
Licitação.  Proposta.  Desclassificação.  Diligência.
Erro.
É irregular a desclassificação de proposta vantajosa
à Administração por erro de baixa materialidade que
possa ser sanado mediante diligência, por afrontar o
interesse público.  2

O rigor formal no exame das propostas dos licitantes
não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de
propostas mais vantajosas. Assim sendo, são frequentes as decisões do
Tribunal  de  Contas,  principalmente  o  da  União,  que  prestigiam  a
adoção  do  princípio  do  formalismo  moderado  e  a  possibilidade  de
saneamento de falhas ao longo do procedimento licitatório.

Para concluir, apresento acórdão do Tribunal de Contas 
da União que se direciona no mesmo sentido:

 […] 

2 https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/diligencias
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16. Ao contrário, os agentes públicos nomeados para
compor a referida comissão de licitação deveriam ter
se pautado no princípio do formalismo moderado, que
prescreve que as formalidades exigidas não podem ser
utilizadas  como um fim em si mesmo, tampouco podem
ser  exigidas quando  dispensáveis. O  formalismo no
procedimento licitatório não significa que se possa
desclassificar propostas eivadas de simples omissões
ou  defeitos  irrelevantes.  […]  (Trecho  do  voto  do
relator em TC 009.489/2016-9). 

Não  são  raros  os  casos  em  que,  por  um  julgamento
objetivo,  porém,  com  apego  literal  ao  texto  da  lei  ou  do  ato
convocatório, se excluem licitantes ou se descartam propostas que,
potencialmente,  representariam  o  melhor  contrato  para  a
Administração. O que felizmente não foi o caso deste certame, pois
foi realizado de maneira idônea e dentro do das normas que norteiam
as licitações. 

O Decreto federal nº 5.450/2005 expressamente admite que
o Pregoeiro exerça a prerrogativa administrativa de sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua  validade  jurídica.  Nestes  casos,  deve  apresentar  despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, que informe e
justifique a medida saneadora. 

Vejamos o art. 26 do Decreto federal nº 5.450/2005:

§  3º  No  julgamento  da  habilitação  e  das
propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas  que  não  alterem  a  substância  das
propostas,  dos  documentos  e  sua  validade
jurídica,  mediante  despacho  fundamentado,
registrado  em  ata  e  acessível  a  todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins
de habilitação e classificação.

O  que  ocorreu,  foi  a  negociação  com  vista  a  obter
redução dos valores ofertados, mesmo estes estando dentro do estimado
nos autos, pois a Recorrida foi a segunda colocada, sendo convocada
no sistema para apresentação de proposta atualizada.
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Diante  do  exposto,  infere-se  NÃO  houve  qualquer
irregularidade nos atos desta pregoeira, sendo superada esta dúvida
anteriormente  e  mais  uma  vez  sendo  esclarecido  que  se  trata  de
negociação  de  proposta,  o  que  não  interfere  na  legalidade  deste
certame.

5.1.2 – DOS ATESTADO APRESENTADOS PELA EMPRESA MADECON

  
O  atestado  de  capacitação  técnica  está  previsto  no

inciso II, do Art. 30 da Lei de Licitações nº 8.666/93 que dita que
ele  compõe  a  documentação  relativa  à  qualificação  técnica  de  uma
empresa:

Art.  30.  A  documentação  relativa  à  qualificação
técnica limitar-se-á a: 
II  –  comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de
atividade  pertinente  e  compatível  em
características, quantidades e prazos com o objeto
da  licitação,  e  indicação  das  instalações  e  do
aparelhamento  e  do  pessoal  técnicos  adequados  e
disponíveis  para  a  realização  do  objeto  da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros  da  equipe  técnica  que  se  responsabilizará
pelos trabalhos; 

Nada  obstante  o  fato  ter  sido  objeto  de  diligência
anteriormente,  conforme  relatório  divulgado  por  esta  Pregoeira,  a
Recorrente atacou novamente a veracidade dos atestados de capacidade
técnica apresentados pela Empresa MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
EIRELI, os quais foram devidamente comprovados, não podendo prosperar
as afirmações da Empresa O.G SOLUÇÕES – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Hoje  a  jurisprudência  já  está  pacificada  no  que  se
refere  ao  formalismo  moderado,  se  relaciona  a  ponderação  entre  o
Princípio  da  Eficiência  e  o  da  Segurança  Jurídica,  ostentando
importante função no cumprimento dos objetivos descritos no art. 3º
da  lei  de  licitações:  BUSCA  DA  PROPOSTA  MAIS  VANTAJOSA  PARA  A
ADMINISTRAÇÃO,  GARANTIA  DA  ISONOMIA  E  PROMOÇÃO  DO  DESENVOLVIMENTO
NACIONAL SUSTENTÁVEL.

Como podemos observar, a finalidade de um Atestado de
Capacidade  Técnica  é  aferir  se  a  empresa  realmente  executou  ou
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forneceu objeto semelhante ao que está sendo licitado. Não havendo
comprovação de ilegalidade nos Atestados apresentados pela empresa
declarada  vencedora,  foram  feitas  diligências  e  de  tal  forma
comprovada sua veracidade.

Mister evidenciar que a realização de diligência não
visa  beneficiar  licitante  admitido  em  licitação  após  superada  as
dúvidas inicialmente existentes em seus requisitos de classificação
ou habilitação, ou prejudicar aqueles em que a diligência conduziu a
sua exclusão. O objetivo nuclear é ampliar o universo de competição
daqueles que efetivamente preencham os requisitos exigidos ou excluir
do certame os competidores destituídos dos requisitos necessários. 

O  Tribunal  de  Contas  da  União  proferiu  julgado  com
determinação à entidade pública para que o responsável pela condução
do certame promova diligências para esclarecer os fatos e confirmar o
conteúdo  de  documentos  licitatórios.  Eis  a  ementa  do  Acórdão
3418/2014, do Plenário:

“REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS
NA CONDUÇÃO DE CERTAME. INCERTEZAS SOBRE ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA DE LICITANTE. NÃO UTILIZAÇÃO DO
PODER-DEVER DE REALIZAR DILIGÊNCIAS PARA SANEAR AS
DÚVIDAS  QUANTO  À  CAPACIDADE  TÉCNICA  DA  EMPRESA.
PRESERVAÇÃO  DA  CONTINUDADE  DO  CONTRATO  QUE  SE
ENCONTRA  EM  FASE  DE  EXECUÇÃO.  DETERMINAÇÃO.
1. O Atestado de Capacidade Técnica é o documento
conferido por pessoa jurídica de direito público ou
de direito privado para comprovar o desempenho de
determinadas atividades. Com base nesse documento, o
contratante  deve-se  certificar  que  o  licitante
forneceu determinado bem, serviço ou obra com as
características  desejadas.
2.  A  diligência  é  uma  providência  administrativa
para  confirmar  o  atendimento  pelo  licitante  de
requisitos exigidos pela lei ou pelo edital, seja no
tocante  à  habilitação  seja  quanto  ao  próprio
conteúdo  da  proposta.
3.  Ao  constatar  incertezas  sobre  cumprimento  das
disposições legais ou editalícias, especialmente as
dúvidas  que  envolvam  critérios  e  atestados  que
objetivam comprovar a habilitação das empresas em
disputa, o responsável pela condução do certame deve
promover diligências, conforme o disposto no art.
43, § 3º, da Lei 8.666/1993, para aclarar os fatos e
confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de
base para tomada de decisão da Administração nos
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procedimentos  licitatórios.”3

Observa-se  da  ementa  do  citado  julgado  que  o  TCU
ressaltou ser a diligência um poder-dever da Administração que dela
deve se utilizar sempre que necessário. 

   Ademais,  a  realização  de  diligência  é  claramente
identificada  como  uma  prerrogativa  facultada  ao  pregoeiro,  sendo
desnecessária a previsão em edital. Assim, por exemplo, diante de
dúvida  que  possa  ser  suprida  por  diligência,  convém  a  realização
desta, buscando a ampla competitividade e a busca da melhor proposta.

5.1.3 – DA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADOTADOS PELA PREGOEIRA

Precipuamente,  as  licitações  devem  ocorrer  segundo  os
princípios e normas que procuram preservar a transparência e o seu
caráter competitivo.

 A  sessão  pública,  diferentemente  da  forma  explanada
pela  Recorrente,  foi  conduzida  impecavelmente  pela  Pregoeira,
respeitando  os  princípios  constitucionais  e  administrativos,  em
especial os da Legalidade, Vinculação ao Instrumento Convocatório e
Transparência,  não  merecendo  qualquer  retoque  ou  reforma  ou
especialmente, anulação.

Destaco,  alguns  argumentos  da  Recorrente  que  ao  ver
desta pregoeira merecem respostas. Segue abaixo tais afirmações:

a)  “Findo prazo estabelecido, esta recorrente solicitou da Pregoeira que
fornecesse vista da proposta e dos documentos de habilitação encaminhados
para sua análise, vez que, os mesmos foram conduzidos via e-mail, onde foi
informada que a recorrida havia solicitado VIA TELEFONE, a dilação de prazo,
o qual havia sido concedido e por essas razões não seria possível encaminhar
naquele momento os documentos pra analise desta recorrente.”

No dia 03 de junho de 2019, o senhor Maicon Diego esteve
aqui nesta Superintendência Municipal de Licitações, o qual pediu
vista do processo referente ao Pregão Eletrônico nº 052/2019, foi de
3 TCU. Acórdão 3418/2014. Plenário. 
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pronto atendido; verificou toda a documentação da Empresa Madecon,
inclusive fez questão de mencionar que a data e hora do envio estavam
de acordo. Eu expliquei ao senhor Maicon Diego que toda documentação
enviada por e-mail, se faz necessário anexar o espelho do e-mail,
pois esse traz informações como data e hora do envio, encerrado o
assunto. Porém o senhor Maicon Diego retornou neste mesmo dia, após
esta pregoeira deixar mensagem no sistema do licitações-e, questionou
o envio da proposta feita a Empresa Madecon; eu lhe informei que
estava em negociação de proposta e que ficou acordado que o envio da
proposta seria na segunda feira dia 03 de junho, pois a pessoa que
poderia negociar esses valores não se encontrava naquele momento.

Ressalto  mais  uma  vez,  tal  assunto  foi  objeto  de
relatório devidamente autuado no processo nas fls. 620 e 621, que
está disponibilizado no licitações-e, Portal da Prefeitura desde o
dia 10 de junho de 2019, podendo ser visto e analisado por qualquer
pessoa que tenha interesse, como pode ser observado abaixo: 

10/06/2019 às 14:04:45 6 REL.PE052.PDF 

7217
RELATÓRIO REFERENTE A QUESTIONAMENTO PE Nº 
052/2019

relatorio_pe_n_052_2019.pd
f

Porém, antes de publicar o relatório disponibilizei o e-
mail concernente a prorrogação do prazo para a entrega da proposta
atualizada da Empresa Madecon. Vejamos: 

03/06/2019 às 14:57:28 5 ESP.EMAIL.PDF 

Como podem ver, os argumentos da Empresa O.G SOLUÇÕES –
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA não prosperam o que causa estranheza, pois
no  Recurso  apresentado  pela  empresa  O.  G.  é  citado  relatório
publicado por esta pregoeira. Nesse momento me vem uma pergunta: Se
não houve publicidade nos atos desta pregoeira, de onde a empresa
tirou o meu relatório?

b)  “O que causou maior estranheza foi a forma nada transparente que a
Pregoeira  conduziu  o  certame,  sem  informar,  sem  registrar  em  ata,  sem
disponibilizar  qualquer  informação  no  site  da  Prefeitura,  ou  seja,  sem
prestar qualquer informação, aceitou a proposta e os demais documentos foram
recebidos se é que eles foram mesmo recebidos via e-mail, deixando de dar

  Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Av. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São Cristóvão

Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

VRS
18

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-anexo-licitacao.aop?opcao=consultarEdital&numeroLicitacao=767174&numeroAnexoLicitacao=6&codigoModalidade=2
https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-anexo-licitacao.aop?opcao=consultarEdital&numeroLicitacao=767174&numeroAnexoLicitacao=5&codigoModalidade=2


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

Proc. 02.00479/2018

Fls. _____________

Visto: ___________

transparência  ao  certame,  princípio  tão  importante  e  imprescindível  na
condução de qualquer licitação.”

Creio  que  esteja  havendo  algum  equivoco,  pois  tais
argumentos são totalmente infundados, o que nos resta apenas desfazer
esse mal entendido. Pois além dos documento supra citados, irei lhe
apresentar mais alguns: 

03/06/2019 às 14:50:58

BOA TARDE, INFORMO QUE ESTAMOS NO AGUARDO DA 
DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL QUE LHES FOI SOLICITADA, SEM 
SEGUIDA ENVIAREMOS OS AUTOS PARA PARECER CONTÁBIL, O
QUE LHES SERÁ DEVIDAMENTE INFORMADO. APÓS A 
CONCLUSÃO DESTA FASE SERÁ DISPONIBILIZADO RELATÓRIO 
INFORMANDO TODOS OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS POR 
ESSA PREGOEIRA. INFORMO-LHES TAMBÉM QUE SEXTA FEIRA 
PASSADA, DIA 31 DE MAIO LOGO APÓS CONVOCAÇÃO DA 
EMPRESA MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI, 
ONDE ESTÁVAMOS EM NEGOCIAÇÃO PELOS LOTES 
ARREMATADOS, ESTA PREGOEIRA PRORROGOU O PRAZO PARA 
A ENTREGA SOMENTE DA PROPOSTA ATUALIZADA, SENDO QUE
TODA A SUA DOCUMENTAÇÃO JÁ CONSTA NOS AUTOS. 
INFORMO QUE MAIORES DETALHES IRÃO CONSTAR NO 
RELATÓRIO. ESTAREI DISPONIBILIZANDO OS E-MAILS ONDE 
AFIRMO O DIA QUE RECEBEREI O DOCUMENTO. PARA MAIORES
INFORMAÇÕES LIGAR NO 69 3901-3639 OU PELO E-MAIL: 
pregoes.sml@gmail.com

03/06/2019 às 15:05:13

INFORMO QUE O E-MAIL ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NESTE SITE 
E NO PORTAL DA PREFEITURA DE PORTO VELHO. 
RETORNAREMOS A OS TRABALHOS AMANHÃ DIA 04/06/2019 AS 
13:00(DF). ATT, VÂNIA RODRIGUES

Mais  uma  vez,  o  discurso  da  Recorrente  não  deve  ser
levado  em  conta,  pois  como  é  observado  não  exite  lógica  no  que
descreve a Empresa  O.G SOLUÇÕES – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pois
tanto o relatório quanto o e-mail estão comprovadamente publicados no
site do licitações-e, Portal da Prefeitura.

c)  “Fica evidencia também, que a empresa realizou a junção das fases de
aceitação  da  proposta  e  habilitação,  ferindo  de  morte  a  Lei  Geral  de
Licitações 8666/93, onde não realizou a convocação de envio de documentos de
habilitação via sistema, recebendo os documentos da empresa MADECON, sem
disponibiliza-los  para  a  consulta  dos  demais,  e  sequer  informar  que  os
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mesmos já estavam sob análise da comissão. Ou seja, o certame tornou-se uma
bagunça generalizada.”

Peço que  observem  atentamente  as  datas  e  os  horários
contantes no quadro abaixo, pois todos esses quadros apresentados
foram copiados do licitações-e, onde é feito todo a fase externa do
processo licitatório. 

O quadro aqui citado é referente ao lote 09 do Pregão
Eletrônico nº 052/2019. Exponho: 

1  –  Campo  de  mensagem  para  o  lote  07,  dia  e  hora  da  PRIMEIRA
CONVOCAÇÃO da Empresa MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI.

31/05/2019
14:08:13:958

PREGOEIRO

CONVOCO A EMPRESA ARREMATANTE MADECON 
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI PARA QUE ENVIE 
TODA A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
CONFORME EDITAL, SENDO O PRAZO DE ATÉ DUAS(2) 
HORAS A PARTIR DESTE MOMENTO, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO.

LOTE 07

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1
MADECON ENGENHARIA E 
PARTICIPACOES EIRELI

OE*
Arrematant
e 

R$
42.000,00

31/05/2019 12:33:14:632

2 OPCAO ENGENHARIA LTDA ME* Classificado
R$

78.000,00
31/05/2019 12:57:23:413

3
O. G. SOLUCOES - COMERCIO E 
SERVICOS LTDA ME

EPP* Classificado
R$

78.800,00
31/05/2019 13:02:21:977

4 A.W.A. IMPACTOS EIRELI ME ME* Classificado
R$

78.900,00
31/05/2019 12:56:48:205

2  –  Campo  de  mensagem  para  o  lote  01,  dia  e  hora  da  SEGUNDA
CONVOCAÇÃO da Empresa MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI.

31/05/2019
16:25:40:887

PREGOEIRO

CONVOCO A EMPRESA ARREMATANTE MADECON 
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI PARA QUE ENVIE 
PROPOSTA CONFORME EDITAL(ATUALIZADA COM OS 
LOTES ARREMATADOS),

LOTE 01
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 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 OPCAO ENGENHARIA LTDA ME*
Desclassific
ado 

R$
1.240.000,00

31/05/2019
11:20:38:644

2
MADECON ENGENHARIA E 
PARTICIPACOES EIRELI

OE* Arrematante 
R$

1.284.647,00
31/05/2019

11:16:45:242

3 A.W.A. IMPACTOS EIRELI ME ME* Classificado 
R$

2.068.999,99
31/05/2019

11:35:39:337

4
O. G. SOLUCOES - COMERCIO E 
SERVICOS LTDA ME

EPP* Classificado 
R$

2.071.000,00
31/05/2019

11:26:23:302

5
PLAN COMERCIAL E SERVICOS 
LTDA EPP

EPP* Classificado 
R$

2.205.000,00
19/05/2019

16:39:56:395

3  –  Campo  de  mensagem  para  o  lote  09,  dia  e  hora  da  SEGUNDA
CONVOCAÇÃO da Empresa MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI.

31/05/2019
16:35:23:370

PREGOEIRO

CONVOCO A EMPRESA ARREMATANTE MADECON 
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI PARA QUE ENVIE 
PROPOSTA CONFORME EDITAL(ATUALIZADA COM OS 
LOTES ARREMATADOS),

LOTE 09

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 OPCAO ENGENHARIA LTDA ME*
Desclassific
ado 

R$
218.999,99

31/05/2019
13:48:54:754

2
MADECON ENGENHARIA E 
PARTICIPACOES EIRELI

OE* Arrematante 
R$

221.994,38
24/06/2019

13:38:05:490

3
O. G. SOLUCOES - COMERCIO E 
SERVICOS LTDA ME

EPP* Classificado 
R$

436.422,00
31/05/2019

13:16:29:689

Como pode ser observado a primeira convocação da Empresa
MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI, se deu no dia 31 de maio
de  2019  às  14:08  horário  de  Brasília.  Na  primeira  convocação  a
Recorrida foi a primeira colocada, arrematante do lote 07, enviando
documentação de habilitação e proposta dentro do prazo estabelecido
por esta pregoeira. Na segunda convocação, a Empresa Madecon estava
em segundo lugar, sendo a primeira desclassificada, consequentemente
a  próxima  convocada  era  a  Recorrida.  Foi  solicitado  somente  que
atualizasse sua proposta já que a documentação inicial já havia sido
enviada através de e-mail conforme de fl. 283 dos autos.  

Salientando, a Empresa MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
EIRELI  foi  a  primeira  arrematante  do  lote  07,  portanto  uma  das
primeiras a serem convocadas; sendo a Empresa OPÇÃO ENGENHARIA LTDA
que restou desclassificada em todos os lotes por ela arrematados,
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consequentemente a Recorrida seria novamente convocada nos lotes 01,
03, 05 e 09; somando-se no total de cinco lotes incluindo o lote 07.

d) “A Pregoeira procedeu diligências e registrou o relatório das mesmas no
site da Prefeitura, o qual conforme dito, só evidencia o despreparo, pois a
mesma relata que colheu informações junto ao CREA e que foi confirmada a
veracidade dos atestados, mas não traz evidências, tampouco disponibilizou
qualquer documento que ratifique tais informações.”

Conforme dito anteriormente é matéria preclusa, já foi
objeto  de  esclarecido  através  de  Relatório  de  diligência,  o  qual
menciona exatamente as folhas dos documentos anexados.

Os  senhores  representantes  da  Empresa  O.G  SOLUÇÕES  –
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA já estiveram várias vezes nesta SML, podendo
a qualquer momento pedir vistas do processo, o que de pronto serão
atendidos.
 

Enquanto a afirmação de que esta pregoeira não agiu de
forma isonômica e foi injusta é outro argumento que não procede. Esta
pregoeira  foi  totalmente  imparcial  com  todos  os  participantes.
Inclusive vale ressaltar que quando a Empresa O.G SOLUÇÕES – COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA subiu em alguns lotes, também liguei e falei com o
senhor Maicon Diego, vejamos: 

03/06/2019 às 14:55:12

INFORMO QUE APÓS CONVOCAÇÃO DA EMPRESA O. G. SOLUÇÕES 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME PARA O ENVIO DA PROPOSTA 
ATUALIZADA, ENTRAMOS EM CONTATO PARA QUE PUDÉSSEMOS 
NEGOCIAR OS LOTES ARREMATADOS, NÃO SENDO POSSÍVEL CHEGAR 
AO VALOR DA PRIMEIRA COLOCADA.

Enquanto  ao  pedido  de  prorrogação  de  prazo  que  a
Empresa OPÇÃO ENGENHARIA LTDA nos fez, creio que esse assunto não
deveria nem  ter sido  mencionado já  que o  pedido feito  foi horas
depois da convocação e claro, a Empresa O.G SOLUÇÕES – COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA não teria sido declarada vencedora de cinco lotes deste
Pregão. 

Mostrarei  a  data  e  a  hora  da  convocação  e  a
solicitação feita pela Empresa OPÇÃO ENGENHARIA LTDA: 

CONVOCAÇÃO DA EMPRESA OPÇÃO ENGENHARIA LTDA.

31/05/2019 às 13:59:28 Pregoeiro CONVOCO A EMPRESA ARREMATANTE OPÇÃO 
ENGENHARIA LTDA PARA QUE ENVIE TODA A 
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DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
CONFORME EDITAL, SENDO O PRAZO DE ATÉ 
DUAS(2) HORAS A PARTIR DESTE MOMENTO, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO FEITO PELA EMPRESA
OPÇÃO ENGENHARIA LTDA.

31/05/2019 às 18:20:47
OPCAO ENGENHARIA 
LTDA

Senhora pregoeira solicito um prazo maior para envio 
de documentos pois o prazo esta um pouco curto grato

Concluindo, após a disputa dos lances houve a primeira
convocação  das  empresas  arrematantes,  são  elas:  OPÇÃO  ENGENHARIA
LTDA, A.W.A. IMPACTOS EIRELI ME, MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
EIRELI.

Posteriormente,  foram  desclassificadas  as  empresas
A.W.A. IMPACTOS EIRELI ME, por não atender item 10.4, qualificação
técnica, especificamente no subitem “10.4.2. Apresentar certidão ou
declaração emitida pelo CREA-RO, que normatiza suas atividades para
os fins solicitados neste instrumento” e a empresa OPÇÃO ENGENHARIA
LTDA, por não ter enviado documentação. 

Ressalto que nesse primeiro momento, liguei várias vezes
para a empresa OPÇÃO, não sendo possível contato pois o telefone não
existia. Não desisti, continuei ligando pelo fato de se tratar da
melhor proposta e saber o por quê a Empresa até o momento não havia
se  manifestado  no  sistema;  fiz  algumas  pesquisas  na  internet  e
constatei que a empresa não estava apta para ser habilitada neste
certame, pois seu CNPJ encontra-se como INAPTA, pesquisei também o
Sintegra, foi observado que na situação cadastral e do contribuinte a
empresa não está habilitada e também suspensa. 

Ora, além de ter ligado várias vezes e não ter obtido
contato, CNPJ inapto, Sintegra inabilitado e para piorar a empresa
não fez nenhum esforço para atender o que lhe tinha sido solicitado
por esta pregoeira, mandando mensagem no sistema horas depois da sua
convocação.  Diante  do  ocorrido  não  haveria  outro  meio  a  não  ser
desclassificar a empresa OPÇÃO ENGENHARIA LTDA.

Ainda no mesmo dia 31, diante da desclassificação das duas
empresas, foram convocadas as próximas empresas, sendo elas:  MADECON
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI, OPÇÃO ENGENHARIA LTDA(novamente),
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O. G. SOLUÇÕES – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. Percebam que mais uma
vez a empresa Opção foi convocada, mesmo diante de tantos fatos que
nos levam a duvidar da sua existência.

Notem que a empresa Madecon já havia sido convocada no
primeiro  momento,  consequentemente,  com  sua  documentação  de
habilitação nos autos do processo, junto a sua proposta inicial e o
espelho do e-mail com data e hora do envio, nas fls. 283 a 346, sendo
convocada somente para envio de proposta “atualizada”. Percebam, não
se trata de documentação habilitatória ou proposta inicial e sim de
atualização da proposta. 

Mais uma vez, a empresa Opção foi convocada e estipulado
novo prazo para o envio da documentação e proposta, novamente não
apresentou suas documentações ou se quer teve a consideração de nos
informar o por que de não ter atendido a convocação.   

Em consequência da desclassificação da empresa Opção, foi
convocada a próxima, sendo esta a empresa O. G. SOLUÇÕES – COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA ME, para o envio somente da proposta atualizada, pois
sua documentação habilitação e proposta inicial, já constavam nos
autos, nas fls. 417 e 474.

Ressalto que, em nenhum momento esta pregoeira agiu de
forma a beneficiar “A” ou “B”, como pode ser observado nestas linhas
e comprovado no sistema, foram convocadas todas as empresas de acordo
com a sua classificação, após as convocações foram feitas negociações
para  que  seu  valor  pudesse  chegar  ao  da  primeira
empresa(desclassificada). Como pode ser visto no site do licitações-
e, esta pregoeira ligou tanto para empresa Madecon, quanto para a
empresa O. G. Soluções, falei com os senhores Alexandre Gill(madecon)
e com o Maicon Diego(O. G.), o que no momento não foi motivo de
qualquer questionamento por qualquer das partes, pois como é saber de
todos,  se  tratava  de  negociação  para  diminuir  os  valores  das
propostas. 

Por conseguinte, não há de se falar que esta pregoeira
agiu de forma parcial, muito pelo contrário, sendo os atos totalmente
isonômicos. Assim é  obrigação da administração pública não somente
buscar a proposta mais vantajosa, mas também demonstrar que concedeu
a todos os concorrentes aptos a mesma oportunidade o que ocorreu
neste certame.
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Enfatizo que desde do início deste certame, foi feita a
busca  pela  melhor  proposta,  não  podendo  deixar  de  evidenciar  os
valores das propostas da Recorrida e Recorrente, pois é demasiada a
diferença entre ambas, o que pode ser visto no quadro abaixo:

Assim, em face das Razões interposta pela Empresa O.G
SOLUÇÕES  –  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  LTDA  expendidas  acima,  DECIDO  em
conhecer o Recurso para no mérito julgá-lo IMPROCEDENTE. 

6 – DA DECISÃO

Por todo o exposto sem nada mais a evocar, conheço do
Recurso interposto pela  Empresa  O.G SOLUÇÕES – COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA,  cujos  argumentos  não  suscitam  viabilidade  de  reconsideração
desta  Pregoeira, razão  pela  qual  MANTENHO  a  decisão  que  declarou
vencedora a Empresa MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI.
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LOTES MADECON O.G.
DIFERENÇA DE VALORES

1 R$ 1.284.647,00 R$ 2.071.000,00 R$ 786.353,00
3 R$ 153.216,00 R$ 172.500,00 R$ 19.284,00
5 R$ 175.175,00 R$ 325.000,00 R$ 149.825,00
7 R$ 42.000,00 R$ 78.800,00 R$ 36.800,00
9 R$ 222.000,00 R$ 436.422,00 R$ 214.422,00

TOTAL R$ 1.877.038,00 R$ 3.083.722,00 R$ 1.206.684,00

R$ 3.502.915,87 R$ 3.502.915,87 R$ 1.625.877,87
R$ 3.083.722,00 R$ 1.877.038,00 R$ 419.193,87
R$ 419.193,87 R$ 1.625.877,87 R$ 1.206.684,00

DIFERENÇA VALOR 
ESTIMADO X O.G.

DIFERENÇA VALOR 
ESTIMADO X MADECON

DIFERENÇA DO VALOR 
ESTIMADO ENTRE AS 

DUAS EMP.



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

Proc. 02.00479/2018

Fls. _____________

Visto: ___________

Assim, encaminho os autos à autoridade superior para
sua análise,  consideração  e decisão do  Recurso  Administrativo  em
pauta.

Porto Velho, 09 de julho de 2019.

Vânia Rodrigues de Souza

Pregoeira da SML

  Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Av. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São Cristóvão

Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639
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