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

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS NAS EMPRESAS TWS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

PRÉ-MOLDADOS EIRELI-EPP E CRIAR ENGENHARIA LTDA-EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017 - SRP Nº 005/2017

PROCESSO Nº 07.00028/2017

OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS  PARA EVENTUAL  AQUISIÇÃO DE TUBOS DE

CONCRETO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DIRETA  E  INDIRETA  DO  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,  EM  ESPECIAL  A

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICO –

SEMISB.

I – DAS DILIGÊNCIAS

 
As diligências foram efetuadas pela equipe de pregão

03, designada por meio da Portaria nº 004/2017/SML (fls. 199) e

indicada para a condução do certame em epígrafe conforme despacho

às fls. 198, com o intuito de verificação in loco da estrutura das

empresas arrematantes dos lotes que compõem o Pregão Eletrônico nº

005/2017, sob a forma de Registro de Preços para a  Aquisição de

Tubos de Concreto. Atendendo dessa forma o estipulado no subitem

8.10 do instrumento convocatório, bem como o art. 43, § 3º da Lei

nº 8.666/93.

8.10. 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 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.

Art.  43.  A  licitação  será  processada  e  julgada  com
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observância dos seguintes procedimentos: 

§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em
qualquer  fase  da  licitação,  a  promoção  de  diligência
destinada a esclarecer ou a complementara instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação  que  deveria  constar  originariamente  da
proposta.

O procedimento foi realizado nos termos a seguir:

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e

dezessete,  às  9h30min,  efetuou-se  diligência  com  o  objetivo de

verificar a estrutura operacional (instalações, maquinário), das

empresas  TWS  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  PRÉ-MOLDADOS  EIRELI-EPP  e

CRIAR ENGENHARIA LTDA-EPP.

 

II - DO RELATÓRIO

Inicialmente nos dirigimos à empresa  TWS INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS EIRELI-EPP.  Na chegada fomos recebidos

pelo Sr. Fernando Santana que nos acompanhou durante a diligência.

Os  responsáveis  explicaram  o  processo  de  produção  e  podemos

observar  que  a  empresa  conta  com  uma  boa  estrutura,  em  pleno

funcionamento e com vários tubos de concreto no pátio, conforme

ilustrado nas fotografias captadas pela equipe de pregão e anexas

a este relatório.

Ressalte-se  que  para  subsidiar  o  processo  de

diligência, a equipe de pregão solicitou a presença de técnicos,

sendo 01 (um) da Superintendência Municipal de Licitações -  SML,

o Senhor Jarbas Carvalho dos Santos, Engenheiro Civil e a equipe
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indicados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços

Básicos – SEMISB. 

 Finalizada a diligência na empresa TWS e considerando

o princípio da isonomia, convidamos o representante da mesma para

nos  acompanhar,  já  que  os  representantes  da  empresa  CRIAR

ENGENHARIA LTDA – EPP, também estavam presentes nas dependências

da TWS. O qual recusou-se, alegando que não havia necessidade de

conhecer  o  escritório  da  empresa.  Ato  contínuo,  nos  deslocamos

para a empresa CRIAR ENGENHARIA LTDA – EPP. Ao chegarmos, podemos

observar  que  a  empresa  também  possui  uma  boa  estrutura  e

funcionamento  com  vários  tubos  no  pátio,  assim  como  outros

produtos  derivados  de  concreto,  estrutura  mecanizada,  sendo

explicado o processo de produção e registradas as imagens para

comprovação  de  que  a  empresa  também  conta  com  estrutura  para

execução do contrato, no caso de sagrar-se vencedora do certame. 

 Considerando que o edital não previa a obrigatoriedade

das licitantes participantes possuírem fábrica, então não há um

critério a ser seguido pela equipe que acompanhou a diligência,

para  habilitação  ou  não  das  empresas,  para  tanto  se  usa  o

princípio  da  razoabilidade  para  mensurar  a  materialidade  da

diligência.

III - DA CONCLUSÃO

Vistos, relatados e discutidos com a equipe, técnicos que

acompanharam a diligência nas empresas TWS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

PRÉ-MOLDADOS EIRELI-EPP E CRIAR ENGENHARIA LTDA-EPP,  assim como

relatório da equipe da SEMISB, as fotografias em anexo, para ficar

registrado o acima relatado, concluímos que as empresas possuem
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estrutura adequada para fornecer o objeto da licitação, possuindo

ainda  plenas  condições  de  atender  os  requisitos  do  instrumento

convocatório. 

É o Relatório, que vai assinado pela equipe e técnico que

realizaram as diligências, assim como o relatório dos técnicos da

SEMISB, em anexo.

Porto Velho - RO, 27 de julho de 2017.

RAIMUNDO Nonato Rocha de Lima

Pregoeiro/SML

Luciete Pimenta da silva

Membro da Equipe/SML

Larissa Klingenfus Moitinho

Membro da Equipe/SML

Jarbas Carvalho dos santos

Engenheiro/SML
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