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

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA

Processo: 02.00479/2018
Pregão Eletrônico: 052/2019 SRP Nº 023/2019
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS
DE CONCRETO ARMADO TIPO CA-01, PARA ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME
ESPECIFICAÇÃO  DA  NORMA  BRASILEIRA  ABNT  NBR  8890/2007,
visando atender as  necessidades da  Administração  Pública
Direta e Indireta do Município de Porto Velho.

Trata-se de Relatório resultado de Diligência
procedida  por  esta  Pregoeira,  nos  autos  do  processo  nº
02.00479/2018, no qual foi deflagrado o Pregão Eletrônico
nº 052/2019 SRP Nº 023/2019.

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 31 de
maio de 2019;
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Considerando  que  a  Empresa  arrematante  foi
convocada  para  envio  de  documentação  de  habilitação  e
proposta no dia 31 de maio 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.

Uma vez que enviada toda documentação, o senhor
Maicon Diego dos Santos, representante legal da empresa O.G
SOLUÇÕES – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA nos solicitou através
de e-mail(fl.604), que fosse comprovado a veracidade dos
Atestados de Capacidade Técnica apresentados pela empresa
MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI. 

No dia 05 de junho de 2019 às 11:25(DF), foi
solicitado  das  empresas  arrematantes  deste  certame  que
comprovassem  a  veracidade  dos  seus  Atestados,  sendo
estipulado prazo para a comprovarem autenticidade de tais
documentos até o dia 07/06/2019 às 12:00(DF). 

Findo o prazo, somente a empresa O.G SOLUÇÕES –
COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  LTDA  forneceu  documentação
comprobatória dos Atestados, a empresa MADECON ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES  EIRELI  não  apresentou  documentos
complementares,  razão  pela  qual  foram  realizadas
diligências a comprovar a autenticidade dos Atestados.

Sobre o tema, a jurisprudência e doutrina são
uníssonas no sentido de que deve o Pregoeiro promover as
diligências necessárias para aclarar os fatos, o que não se
constituindo, nesse  contexto, em  mera faculdade  ou numa
competência  discricionária  da  autoridade  julgadora,  como
leciona Marçal Justen Filho1:

“Em primeiro lugar, deve destacar-se
que  não  existe  uma  competência
discricionária  para  escolher  entre
realizar o não a diligência. Se os
documentos  apresentados  pelo
particular  ou  as  informações  neles
contidas  envolverem  pontos
obscuros[...],  a  realização  de
diligências será  obrigatória.  Ou
seja,  não  é  possível  decidir  a

1JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos  administrativos. 16. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805.
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questão   (…)  mediante  uma  escolha
subjetiva.
Portanto,  a  realização  da
diligência  será   obrigatória   se
houver  dúvidas relevantes.”(grifei)

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. 

1.  DAS  DILIGÊNCIAS  PARA  ATESTAR  A  VERACIDADE  DOS  FATOS
CONSIGNADOS  NOS  ATESTADOS  DE  CAPACIDADE  TÉCNICA
APRESENTADOS  PELA  EMPRESA  MADECON  ENGENHARIA  E
PARTICIPAÇÕES EIRELI.

a) Do Atestado de Capacidade Técnica fornecido pelo Governo
do Estado de Rondônia – DER:

Informo que no dia 11 de junho de 2019 pela
manhã esta Pregoeira foi ao CREA-RO, conforme ofício nº
408/SML/2019, autuado nas fls. 625 e 626. Fomos recebidos
pela Gerente de atendimento senhora Francineide Paixão da
Silva a mesma recebeu o ofício. Em síntese, expliquei que
estava em diligência e que necessitava de informações sobre
alguns documentos, a senhora Francineide Paixão da Silva se
prontificou  a  nos  ajudar,  fez  algumas  pesquisas  e  foi
confirmada a veracidade desse Atestado, sendo ele realmente
autêntico e devidamente registrado no CREA-RO.

b)  Dos  Atestados  de  Capacidade  Técnica  fornecido  pela
Prefeitura de Candeias do Jamari. 

Faço constar que no dia 11 de junho de 2019,
após retornar da diligência realizado no CREA-RO, entrei em
contato telefônico com a Prefeitura de Candeias do Jamari,
Comissão  de  Licitações  –  CPL,  falei  com  a  Pregoeira
Mychelli Amorim sendo acordado que enviaríamos e-mail com
ofício e os Atestados apresentados pela empresa MADECON,
assim foi feito como consta nas fls. 627 e 628v, o e-mail
enviado e ofício nº 409/SML/2019.
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No dia 13 de junho de 2019, recebemos e-mail da
CPL de Candeias do Jamari, pela Pregoeira Mychelli Amorim
confirmando  a  veracidade  dos  Atestados.  Dentre  os
documentos enviados  pela Pregoeira  da CPL  estão: Oficio
040/2019,  Candeias  do  Jamari;  Contrato:  055/2010/PMCJ;
Planilha de Medição. (documentos em anexos)
c)  Dos  Atestados  de  Capacidade  Técnica  fornecido  pelas
empresas GUAPORÉ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CONSTRUTORA
MÉTRON LTDA.

c.1 – GUAPORÉ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA:

Sobre ao Atestado de Capacidade Técnica emitido
pela  empresa  Guaporé  Maquinas  e  Equipamentos  LTDA,
primeiramente tentamos contato telefônico, o que não foi
possível. No dia 13 de junho de 2019, fizemos diligência na
empresa  Guaporé,  fomos  em  um  escritório  ao  lado,
conseguimos  falar  com  a  senhora  Suzi  Blavatt(RH  do
escritório), obtivemos a informação de que a empresa tinha
sido fechada há algum tempo e que sua matriz é no Município
de Vilhena. 

Fizemos  contato  telefônico  com  a  empresa
Guaporé Maquinas e Equipamentos LTDA, falamos inicialmente
com  a  senhora  Liziane  da  Rosa,  gerente  financeira  da
empresa  e  nos  esclareceu  que  talvez  não  seria  possível
ajudar  pois  já  fazia  algum  tempo,  passou  o  contato
telefônico do senhor Artur Frozoni, não conseguimos obter
informações. 

No entanto, fizemos algumas pesquisas online e
conseguimos aluns documentos da empresa, são eles: CNPJ,
FGTS, TRABALHISTA, SINTEGRA, CERTIDÃO MUNICIPAL.

c.2 – CONSTRUTORA MÉTRON LTDA:

Quanto  ao  Atestado  de  Capacidade  Técnica
emitido pela empresa Construtora Métron LTDA, tal empresa
não  se  encontra  mais  no  nosso  Estado  o  que  por  si  só
dificulta a diligência, porém tentamos por diversas vezes
fazer contanto telefônico e não obtivemos êxito. 

Fizemos  algumas  pesquisas  na  internet,
conseguindo  alguns  números  telefônicos,  igualmente  não
tivemos resultado. 
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O  que  pudemos  observar  é  que  a  empresa
Construtora  Métron  LTDA  provavelmente  exista,  porém  no
Estado de Pernambuco. 

Através de consultas on-line tivemos acesso ao
CNPJ, CERTIDÃO ESTADUAL, TRABALHISTA, FGTS.

Ainda  nesse  sentido,  entrei  em  contato
telefônico  com  a  SEFIN-RO,  referente  aos  Atestados  de
Capacidade  Técnica  das  empresas  Guaporé  Maquinas  e
Equipamentos  LTDA  e  Construtora  Métron  LTDA.  Fomos
direcionados para o Plantão Fiscal, falamos com o servidor
Mauro  Ganaha,  lhes  informamos  que  se  tratava-se  de
Diligência referente ao Pregão Eletrônico 052/2019, cujo o
objeto é a aquisição de tubos de concreto, e necessitávamos
e informações sobre os Atestados apresentados, e se seria
possível  conseguir  notas  fiscais  referentes  ao  serviço
prestado. Passei informações sobre a documentação e o ano
de sua emissão. O senhor Mauro Ganaha nos informou que o
prazo de validade de cada nota fiscal é de cinco anos e que
eles trabalham somente com notas eletrônica, sendo muito
difícil obter esses documentos pois um tem a data de 2010 e
o outro de 2011, consequentemente não sendo possível a sua
com provação. 

2 – DA CONCLUSÃO DAS DILIGÊNCIAS 

Quanto ao Edital desse certame, não faz nenhuma
exigência a quantidade de Atestados a serem apresentados na
fase  habilitatória,  tendo  o  licitante  a  liberdade  para
apresentar  tantos  quantos  ele  achar  necessário  para
comprovar sua capacidade técnica 

Em virtude da solicitação de diligência feita
pela empresa O.G SOLUÇÕES – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e dos
fatos mencionados, para que não exista 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.

Diante  desse  contexto,  após  efetuar  todas  as

diligências  necessárias,  está  Pregoeira  concluiu  pela

comprovação  e  validade  dos  Atestados  fornecidos  pela

empresa  MADECON  ENGENHARIA  E  PARTICIPAÇÕES  EIRELI,

entendendo suficientes para os fins pretendidos, qual seja:
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Habilitação da empresa nos autos do Pregão Eletrônico n°

052/2019. 

É o Relatório.

Porto Velho, 19 de junho de 2019.

Vânia Rodrigues de Souza
Pregoeira - SML 
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