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

CERTIDÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 08.0266/2016
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2018/SML/PVH, MENOR PREÇO.
OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇOS  DE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, ALMOÇO E JANTAR, A SEREM
SERVIDAS POR MEIO DE SISTEMA "SELF-SERVICE" PARA ATENDIMENTO DE
SERVIDORES PLANTONISTAS, FICANDO A CARGO DA CONTRATADA O PREPARO,
TRANSPORTE E ENTREGA DA ALIMENTAÇÃO PRONTA, COM FORNECIMENTO DE
MÃO  DE  OBRA,  GÊNEROS  ALIMENTÍCIOS,  MATERIAIS  E  EQUIPAMENTOS,
visando  atender  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  -  SEMUSA,
conforme  especificações  técnicas,  unidades  e  quantidades
definidas nos Anexos I, I-A e II deste Edital,

Certificamos  a  necessidade  de  rever  os  atos  que
desclassificou  a  empresa NUTRICOL  COMERCIO  DE  PRODUTOS
ALIMENTICIOS  EIRELI,  em  razão  de  ter  havido  equívoco  na
desclassificação em razão do não encaminhamento do “ANEXO I-A DO
EDITAL” ou seja,  “PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA”,Mas ao sermos
questionado e ao verificarmos ficou descobrimos que realmente a
mencionada  empresa  encaminhou  tempestivamente  o  e-mail,
demostrado as fls. nº 1.548/1.559  dos autos, com a mencionada
planilha, com isso reclassificaremos a mesmo no lote 1(um) dese
certame

Considerando que a Administração Pública poderá rever
os seus atos a qualquer tempo.

Considerando  o  que  diz respeito  do  Poder

conferido  ao  Pregoeiro  em  sanar  erros  ou  eventuais  falhas,

conforme o Decreto nº 10.300, de 17 de fevereiro de 2006, assim

disciplina:

Art. 26.
 
(…)

§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
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validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.[Grifamos].

No mesmo rumo, o Decreto Federal nº 5.450/05, possui

idêntica redação: 

Art. 26.  

(…)

§ 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 vali-

dade jurídica, mediante despacho fundamentado, regis-

trado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes va-

lidade e eficácia para fins de habilitação e classifi-

cação;[Grifamos]. 

  A jurisprudência dominante não destoa da legislação,

como assim se infere:

O Advogado da União – Professor e Mestre em Direito

Econômico - Ronny Charles Lopes de Torres, doutrina no sentido de

maior decisão da Administração na figura do Pregoeiro, vejamos o

que explana; 

“O Pregoeiro é um agente público diferenciado.

Sua atuação convive com a comunicação entre a re-

alidade pública, com suas prerrogativas e normas

de controle, e a realidade privada do Mercado,

com suas nuances próprias de competição e de re-

gulação mercadológica. Essa convivência impõe di-

2
                                                                                                                                                                                     

Superintendência Municipal de Licitações – SML - Av. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São 
Cristóvão - Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022 - Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639
E-mail: pregoes.sml@gmail.com



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

versos  desafios,  mas  também  permite  uma

expertise  e  oxigenação  de  ideias,  incomuns  ao

serviço público em geral Com a inexistência de

restrições  à  recondução,  o  pregoeiro  costuma

aprender com as licitações por ele gerenciadas,

absorvendo importantes conhecimentos sobre o ob-

jeto da licitação e sobre o comportamento daquele

segmento do mercado. Isso faz com que eventuais

equívocos, na formatação do certame, sejam corri-

gidos, por intervenção do pregoeiro, antes mesmo

da publicação do edital”.

(…)

“Ora, essa figura (o Pregoeiro) foi criada para

ser um gestor do certame licitatório e também um

negociador, competência imaginada em uma lógica

gerencial que superou a desconfiança a priori do

modelo  exacerbadamente  burocrático.  Jacoby  Fer-

nandes, com a sabedoria que lhe é peculiar, lem-

bra que não podem ser definidas previamente as

hipóteses de saneamento”:

(…)

“Não se pode definir previamente ou pretender re-

gular o direito-dever de saneamento, até porque

são ilimitadas e multifacetadas hipóteses em que

ocorrem erros, defeitos, vícios. Acresce-se, ain-

da, que toda teoria jurídica de convalidação do

ato administrativo na riqueza que só a prática

evidencia fica distante de um norte permanente-

mente orientador.[1]Mesmo que inexistisse previ-

são que admitisse as diligências, no regulamento

federal do pregão, essa atitude de sanar erros e
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omissões  simples  seria  admissível,  em

prestígio aos princípios da eficiência, da compe-

titividade e da razoabilidade. Essas normas ser-

vem de fundamento para evitar desclassificações

motivadas por erros e omissões de pouca relevân-

cia, desde que tal correção não desrespeite o in-

teresse público ou afronte o tratamento isonômico

entre os participantes”.[Grifo nosso].

Diante o acima explanado, fica justificado, os moti-

vos plausíveis para reclassificar a proposta da empresa M L R

EDUADA LTDA – ME, no Lote 02, ficando a empresa Cascalheira Bela

Vista Eireli 2ª classificada onde seu preço faca registrado no

valor já negociado conforme constante na ATA do Registro Preços

Nº 029/2018 originaria deste certame.

 

Por ser a verdade, certificamos a presente Certidão e

do Fé

Porto Velho, 23 de agosto de 2018.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/SML
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