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

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA

Processo: 05.00046.2018
Pregão Eletrônico: 015/2019
Objeto:  QUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
(LOUSA  DIGITAL,  TELA  RETRÁTIL...), visando  atender  a
Secretaria  Municipal  de  Panejamento,  Orçamento  e  Gestão  -
SEMPOG.

Trata-se  de  Relatório  resultado  de  Diligências
procedida por esta Pregoeira na data do 08/04/2019, nos autos
do processo n. 05.00046.2018, no qual foi deflagrado o Pregão
Eletrônico n. 015/2019.

Essa  Diligência  foi  procedida  em  razão  de  se
esbarrar com algumas dúvidas, sendo mecanismo necessário para
afastar  imprecisões  e  confirmação  de  dados  contidos  nas
propostas  e  documentações  apresentadas  pelas  Empresas
arrematantes do Pregão Eletrônico. 

Item 8.6. do Edital da referida licitação:

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 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.

Faço constar que no dia 28 de março de 2019 foi
enviado Despacho para a Assessoria Técnica Especializada/TI.
Retornando os autos para essa Pregoeira dia 08 de abril de
2019,  com  Relatório  nº  082/2019,  fls.  903  e  904v.  Houve
inaptidão de três Empresas, sendo estas: BRASIDAS EIRELI CNPJ:
20.483.193/0001-96 no lote 06, AUGUSTO CÉSAR MAKOUL GASPERIN.
CNPJ: 09.263.279/0001-70 no lote 07, ÁGUIA BRANCA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA CNPJ:15.111.687/0001-00 sendo o lote 16.

Por  trás  dessa  prerrogativa  encontram-se  a
finalidade  da  busca  da  proposta  mais  vantajosa  pela
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Administração, bem como a aplicação do formalismo moderado nos
certames licitatórios ponderado com o Princípio da Vinculação
ao Instrumento Convocatório e não menos importante o Princípio
da Razoabilidade. 

Ante ao exposto,  no  dia  08  de  abril  de  2019,
aproximadamente as 10:00hrs, esta Pregoeira entrou em contato
com  as  Empresas  BRASIDAS  EIRELI,  AUGUSTO  CÉSAR  MAKOUL
GASPERIN, ÁGUIA BRANCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, sendo lhes
oportunizado adequação de suas propostas. 

Desta  forma,  entramos  em  contato  telefônico
primeiramente com a Empresa BRASIDAS EIRELI, conseguimos falar
com o senhor Eduardo responsável pela licitação da Empresa,
ficando  acordado  que  o  mesmo  retornaria.  No  mesmo  dia  às
11:13hrs nos foi enviado e-mail conforme anexado nos autos,
que não atenderia o solicitado no Edital referente a garantia,
sendo a Empresa BRASIDAS EIRELI desclassificada.

De modo igual, foi feito contato telefônico com a
Empresa AUGUSTO CÉSAR MAKOUL GASPERIN, do qual falamos com o
senhor Augusto, se prontificando em atualizar sua proposta de
acordo com as exigências do Edital. Nos foi enviado e-mail no
mesmo  dia  às  14:51hrs  conforme  anexo,  com  a  proposta
atualizada da Empresa mencionada nesse paragrafo. 

Igualmente  foi  oportunizado  a  Empresa  ÁGUIA
BRANCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ligamos e conseguimos falar
com a senhora Graziele e a informação que obtivemos foi de que
não  seria  possível  refazer  a  proposta  pois,  o  objeto
solicitado seria de valor muito mais elevado do que o estimado
pelo Edital, sendo a Empresa desclassificada. 

Avancemos, foram inaptos três lotes, dentre esses
dois foram inabilitados, sendo os lotes 06 e 16; o lote 07 a
Empresa AUGUSTO CÉSAR MAKOUL GASPERIN reformulou sua proposta
conforme solicitado.

No lote 06 foi convocada a próxima Empresa, a
qual  seria  LAPTOP  INFORMÁTICA  E  TECNOLOGIA  LTDA  EPP.  Foi
solicitada somente atualização da proposta com a inclusão do
lote arrematado, pois a mesma já tem documentação nos autos.

Finalizando, o lote 16, convocamos no sistema a
Empresa  AUGUSTO  CÉSAR  MAKOUL  GASPERIN,  foi  feita
contraproposta pois o valor por esta ofertado estava acima do
estimado  para  o  lote.  Entrei  em  contato  telefônico  para
negociar os valores, falei com o senhor Eduardo que afirmou
não ter condições de chegar no estimado. Conclusão, o lote
fracassou. 
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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. É
instrumento de  que lança  mão  a  Administração  Pública  para
sustentar  as  decisões  proferidas  em  sede  de  licitação,
prestigiando, com isso, a ampla legalidade das suas ações e
providências. 

Em outras palavras, este Pregão Eletrônico que
tem  como  objeto  resumido  a  AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS  E
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOUSA DIGITAL, TELA RETRÁTIL…),
divididos em 21 lotes. Como pode-se observar no histórico em
anexo, não houve significativa participação de licitantes na
fase de disputa, logo foram fracassados dois lotes. 

Em virtude dos fatos mencionados e para que não
houvessem  mais  lotes  fracassados,  deste  modo  trazendo
prejuízos a Administração, esta Pregoeira procedeu da forma
que ajuizou como sendo a mais adequada para a condução deste
certame.

Sem  mais,  permanecemos  a  disposição  para  mais

esclarecimentos julgados necessários ao feito. 

É o Relatório.

Porto Velho, 12 de Abril de 2019.

Vânia Rodrigues de Souza
Pregoeira - SML 
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