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

 
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA

Processo: 02.00027/2018
Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  CONTRATAÇÃO  DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E
HORIZONTAL DE TRÂNSITO COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE
MATERIAIS  PARA  NOVAS  SINALIZAÇÕES  E  A  MANUTENÇÃO  DE
SINALIZAÇÕES EXISTENTES NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE
PORTO VELHO: SEDE, DEMAIS DISTRITOS E SINALIZAÇÃO DE ÁREAS
INTERNAS  DE  UNIDADES  ADMINISTRATIVAS  MUNICIPAIS,  visando
atender as necessidades da Administração Pública Direta e
Indireta  do  Município  de  Porto  Velho  em  especial à
Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte –
SEMTRAN
Pregão Eletrônico: 074/2018 
Registro de Preços: 039/2018

I – Relatório

Trata-se  de  necessária  diligência  do  Pregão
Eletrônico  nº  074/2018  SRP  Nº  039/2018,  decorrente  do
Processo  Administrativo  nº.  02.00027/2018,  cujo  objeto
REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇOS  DE  SINALIZAÇÃO  VERTICAL  E
HORIZONTAL DE TRÂNSITO COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE
MATERIAIS  PARA  NOVAS  SINALIZAÇÕES  E  A  MANUTENÇÃO  DE
SINALIZAÇÕES EXISTENTES NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE
PORTO VELHO: SEDE, DEMAIS DISTRITOS E SINALIZAÇÃO DE ÁREAS
INTERNAS  DE  UNIDADES  ADMINISTRATIVAS  MUNICIPAIS,  visando
atender as necessidades da Administração Pública Direta e
Indireta  do  Município  de  Porto  Velho  em  especial à
Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte –
SEMTRAN.

Primando  pela  indispensável  transparência  dos
atos  desta  Pregoeira  e  sua  Equipe  de  Apoio  quanto  às
decisões exaradas neste processo, elaboramos o presente,
inclusive para fundamentar a Decisão proferida ao final.

1 – DOS FATOS OCORRIDOS NA FASE HABILITATÓRIA DO PREGÃO

A  Empresa  IMAGEM  SINALIZAÇÃO  VIÁRIA  LTDA,
CNPJ:  Nº  84.577.345/0001-00, após  a  fase  de  lances  foi
classifica automaticamente pelo Sistema como arrematante do
lote  único,  motivo  pelo  qual  foi  convocada,  mediante
mensagem  em  campo  próprio  do  sistema,  ao  envio  dos
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documentos de habilitação e proposta de preços adequada ao
lance final, na forma prevista no subitem 8.3.2 do Edital.
Os  documentos  e  proposta  de  Preços  da  Licitante  foram
tempestivamente  encaminhados  ao  e-mail  informado  no
instrumento  convocatório,  conforme  documentos  autuados  e
disponíveis no e-mail desta SML.

Após análise dos documentos encaminhados, os
autos subiram para Parecer Técnico de Engenharia, constante
às fls 692 dos autos,  e em razão do Parecer Técnico de
Engenharia n. 09.2018, fls 693 dos autos, esta pregoeira
efetuou diligência a fim de obter a composição dos valores
unitários  dos  serviços  de  sua  proposta  para  efetuar
julgamento quanto a exequibilidade dos seus valores.

2  –  DO  CABIMENTO  DA  DILIGÊNCIA  NO  CURSO  DO  PRESENTE
PROCESSO

Acerca  do  momento  da  diligência  promovida
nestes autos, a mesma encontra-se amparada pela legislação
regente, que prevê de forma expressa a possibilidade da
diligência autorizada no §3º do art. 43 da Lei n. 8.666/93  ,
em qualquer fase do procedimento licitatório em que surja a
necessidade de mais esclarecimentos ou complementação da
instrução processual.

As  interpretações  doutrinárias  e
jurisprudenciais  acerca  do  tema  foram  além,  firmando
entendimento  de  que  não  há  discricionariedade  quanto  à
opção em realizar a diligência prevista no §3º do art. 43
da  Lei  8.666/93,  que  deverá  ocorrer sempre  que  hajam
dúvidas  sobre  alguma  informação.  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

1Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativos,
16ª ed, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2014, pág. 804.
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de  diligência  será  obrigatória  a  sua

realização.”

Conforme  informado  no  campo  de  mensagem  do
licitações-e  no  dia  13/07/2018,  promovi  diligência  e
solicitei  que a  Empresa  IMAGEM  SINALIZAÇÃO VIÁRIA  LTDA,
CNPJ: Nº 84.577.345/0001-00, comprovasse a exequibilidade
de  seus  valores  (COMPOSIÇÃO  DOS  CUSTOS  UNITÁRIOS)
acompanhada  da  Declaração  de  Exequibilidade  do  objeto
licitado. Contudo,  a  licitante  apresentou  os  documentos
referente  a diligência,  conforme consta  às fls  697/710,
atendendo portanto a convocação desta pregoeira sendo feita
com transparência, mediante mensagem consignada em campo
apropriado do Sistema. 

Ademais a realização de diligências representa
importante instrumento concedido a esta pregoeira e equipe
de apoio responsável pela licitação para o esclarecimento
de dúvidas relacionadas às propostas. Nos termos do art.
43, § 3º da Lei nº 8.666/93, o fundamento para promoção de
diligência nas licitações, estabelece:

 “É facultada à Comissão ou autoridade
superior,  em  qualquer  fase  da
licitação,  a  promoção  de  diligência
destinada a esclarecer ou complementar
a  instrução  do  processo,  vedada  a
inclusão  posterior  de  documento  ou
informação  que  deveria  constar
originalmente da proposta.” 

3 – DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA: 

Em atenção à diligência promovida nestes autos,
os documentos encaminhados pela licitante, foram enviados
para a reanálise do Parecer Técnico de Engenharia e em
resposta, conforme consta às fls 712/713, foram detectados
algumas divergências na composição dos custos unitários e
na planilha orçamentária.

Considerando  o  Acórdão  2546/2015-TCU-Plenário-
Rel. Min. André de Carvalho:  acerca do tema para melhor
esclarecimento:

“A existência de erros materiais ou de
omissões nas planilhas de custos e preços
das  licitantes  não enseja  a
desclassificação  antecipada  das
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respectivas  propostas,  devendo  a
Administração  contratante  realizar
diligências  junto  às  licitantes  para  a
devida correção das falhas, desde que não
seja  alterado  o  valor  global  proposto.
Cabe  à  licitante  suportar  o  ônus
decorrente  do  seu  erro,  no  caso  de  a
Administração  considerar  exequível  a
proposta apresentada.” 

O Tribunal de Contas da União, ao interpretar o
dispositivo em comento, entende que pode haver a correção
da planilha de custos desde que referida correção preserve
o  valor  global  da  proposta,  portanto  solicitei  mais
esclarecimento  a  respeito  da composição  dos  preços
propostos por não haver impedimento legal ou mesmo previsão
em contrário em Edital, vejamos o que diz no subitem 6.1.4
do Instrumento convocatório:

“6.1.4. O  pregoeiro  poderá,  caso  julgue
necessário,  solicitar  mais  esclarecimentos
sobre  a  composição  dos  preços  propostos.
(grifo nosso)”

Deve-se frisar que não há discricionariedade da
Administração em optar ou não pela realização de diligência
sempre que houver dúvidas sobre alguma informação, ocasião
em que a diligência torna-se obrigatória. 

Ante ao exposto, com fulcro no §3º do art. 43
da Lei n. 8.666/93 e com fundamento no subitem 6.1.4 e 8.6,
do  Edital,  a  licitante  foi  convocada a  justificar  as
divergências  encontradas  na  planilha  orçamentária  e  na
composição  dos  custos  unitários,  sendo  estas  atendidas
conforme às fls 720/735 dos autos.

Vale salientar  o entendimento do TCU, conforme
os Acórdãos: acerca do tema para melhor esclarecimento:

 
“1811/2014-Plenário-Rel.  Min.  Augusto
Sherman: Não restando configurada a lesão
à  obtenção  da  melhor  proposta,  não  se
configura  a  nulidade  do  ato.  Erro  no
preenchimento da planilha de formação de
preço do licitante não constitui motivo
suficiente  para  a  desclassificação  da
proposta,  quando  a  planilha  puder  ser
ajustada sem a necessidade de majoração
do preço ofertado.”
 
“187/2014-Plenário-Rel.  Min.  Valmir
Campelo: É possível o aproveitamento de
propostas  com  erros  materiais  sanáveis,
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que  não  prejudicam  o  teor  das  ofertas,
uma vez que isso não se mostra danoso ao
interesse  público  ou  aos  princípios  da
isonomia e da razoabilidade.”

24. Ressalte-se que, somente nos casos
de manifesta inexequibilidade de preços,
na forma do inciso II do art. 48 da Lei
de  Licitações,  poderá  a  Administração
desclassificar  propostas  em  razão  do
valor cotado. E, conforme jurisprudência
do TCU, o licitante deve ter a chance de
defender a sua proposta e demonstrar que
seus  preços  são  praticáveis  e  que  tem
capacidade de bem executar os serviços,
nos  termos  e  condições  exigidos  no
instrumento  convocatório.  A  esse
respeito, a Súmula 262 desta Corte:

O  critério  definido  no  art.  48,  inciso
II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº
8.666/93 conduz a uma presunção relativa
de inexequibilidade de preços, devendo a
Administração  dar  à  licitante  a
oportunidade  de  demonstrar  a
exequibilidade da sua proposta.” 

“25. Nos  termos  do  art.  26,  §  3º,  do
Decreto  5.450/2005,  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.”

Assim, tendo em vista o caráter acessório das
planilhas orçamentárias, harmonizando-se os princípios do
julgamento  objetivo  e  do  princípio  da  vinculação  ao
instrumento  convocatório com  a busca  pela proposta  mais
vantajosa  e  a  necessidade  de  utilização  do  formalismo
moderado, entende-se possível a correção de erros formais e
materiais de fácil constatação nas planilhas de custos, em
todas  as  modalidades  de  licitação,  desde  que  não  haja
alteração do valor global da proposta e essa se mantenha
exequível.

Por  trás  dessas  prerrogativas  encontram-se  a
finalidade  da  busca  da  proposta  mais  vantajosa  pela
Administração, bem como a aplicação do formalismo moderado
nos  certames  licitatórios  ponderado  com  o  princípio  da
vinculação ao instrumento convocatório.

Oportunamente,  salienta-se  que  os  licitantes
requereram e obtiveram acesso aos documentos encaminhado
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pelo arrematante, conforme e-mails encaminhados e juntados
aos autos. 

4 – DA CONCLUSÃO APÓS DILIGÊNCIA

Ante  ao  exposto,  considerando  que  as  únicas
incoerências  encontradas  na  planilha  orçamentária  e
composição  de  custos  unitários,  foram  sanadas  por
diligência, e  considerando  o  atendimento  às  exigências
habilitatórias  e  adequação  do  preço  ofertado  àquele
indicado nos autos como de mercado, em observâncias aos
princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da
vinculação ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR A
VENCEDORA a  empresa  IMAGEM  SINALIZAÇÃO  VIÁRIA  LTDA
arrematante do lote.

 

Porto Velho 03 de agosto de 2018

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira - SML
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