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

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA

Processo: 02.00432/2018
Pregão Eletrônico: 035/2019 SRP Nº 013/2019
Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL AQUISIÇÃO  DE
CASCALHO LATERÍTICO PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA ZONA
URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO.

Trata-se de Relatório resultado de Diligência
procedida por esta Pregoeira na data do 23/04/2019, nos
autos do processo nº 02.00432/2018, no qual foi deflagrado
o Pregão Eletrônico nº 035/2019 SRP Nº 013/2019.

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  pela  Empresa
arrematante deste 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.”

Considerando a abertura das propostas e disputa
do certame supramencionado, que foi realizado no dia 22 de
abril de 2019;

Considerando  que  a  Empresa  arrematante  foi
convocada  para  envio  de  documentação  de  habilitação  e
proposta no dia 22 de abril de 2019 às 11:56(DF), sendo
estabelecido prazo  de duas  horas podendo  ser prorrogado
desde que devidamente justificado;

Considerando que toda a documentação nos foi
enviada devidamente e dentro do prazo definido pelo Edital.
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Uma  vez  que  enviada  toda  documentação,
sobreveio incerteza alusiva a dois Atestados de Capacidade
Técnica da Empresa arrematante, sendo de obrigação desta
Pregoeira  sanar  tal  duvida,  promovendo  diligências  para
esclarecer ou a complementar a instrução do procedimento
licitatório.

Por  trás  dessa  prerrogativa  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  e  não  menos
importante o Princípio da Razoabilidade. 

Faço constar que no dia 23 de abril de 2019 foi
feito contato telefônico com a Empresa  M. L. R. EDUARDO
LTDA  –  ME,  com  CNPJ:  05.764.204/0001-12, devidamente
qualificada  nos  autos.  Conseguimos  falar  com  a  senhora
Maria Lúcia lhe sendo solicitado alguma documentação que
comprovasse a veracidade dos seus Atestados. 

Destaco que fomos de pronto atendidos. Nos foi
trago em mãos notas fiscais referentes aos Atestados, como
eram muitas, foram tiradas xerox das quatro últimas e sendo
essas conferidas online. 

Contudo, cabe frisar, a análise dos documentos
apresentados nem sempre é isenta de questionamentos quanto
às informações ali prestadas. Muitas vezes os documentos
são  reproduções  ilegíveis,  ou  com  informações  obscuras,
confusas.

           Para situações como essas citadas a Lei 8.666/93
dispõe sobre a promoção de diligências:

 
“Art.  43.  A  licitação  será
processada  e  julgada  com
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  complementar  a  instrução  do
processo,  vedada  a  inclusão
posterior  de  documento  ou
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informação  que  deveria  constar
originariamente da proposta.”

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  possibilitar  que  o
pregoeiro, a  comissão ou  a autoridade  competente possam
reunir todas as informações necessárias a fim de que possa
tomar a melhor decisão, isto é, a mais segura e adequada. 

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 virtude dos fatos mencionados e para que não
houvessem mais incertezas e deste modo trazendo segurança
aos  nossos  atos,  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, 23 de Abril de 2019.

Vânia Rodrigues de Souza
Pregoeira - SML 
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