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

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA

Processo: 10.00118/2019
Pregão Eletrônico: 084/2019 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPARAÇÃO
PARA  CARROCERIA  DE  MADEIRA,  visando  atender  as  necessidades  da
Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos – SEMUSB.

Trata-se  de  Relatório  resultado  de  Diligência
procedida por esta Pregoeira na data do 10/09/2019, nos autos
do processo nº 10.00118/2019, no qual foi deflagrado o Pregão
Eletrônico nº 084/2019.

Essa  Diligência  foi  procedida  em  razão  de  se
esbarrar com algumas dúvidas, sendo mecanismo necessário para
afastar imprecisões e confirmação de dados quanto a divergência
entre  o  objeto  licitado  e  o  ramo  de  negócio  da  empresa
adjudicada  M.  A.  P.  DOS  SANTOS-ME deste  Pregão  Eletrônico,
denotados  por  meio  do  Despacho  nº  179/SPACC/PGM/2019,  fls.
266/267 dos autos da Análise Pos licitatória. 

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
informação  que  deveria  constar
originariamente da proposta.”

Bem como 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
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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  26/08/2019  houve  a
convocação para a Empresa arrematante do lote 01 (lote único),
conforme abaixo: 

26/08/2019 às 12:35:51

Senhor licitante, considerando os apontamentos da Procuradoria Geral do 
Município, por meio do Despacho nº 179/SPACC/PGM/2019, do Parecer 
Pós Licitatório, em análise dos documentos de habilitação da empresa M. A.
P. SANTOS-ME, onde afirma ter encontrado divergência quanto ao objeto 
licitado e o ramo de negócio da licitante, estando ausente no rol das 
atividades desenvolvidas pela empresa, atividade genérica e/ou compatível 
com o objeto pretendido (serviço de reparação para carroceria de madeira). 
Dessa forma, com fulcro no §3º do art. 43 da Lei 8.666/93 e no item 8.6 do 
Edital, decido diligenciar, a empresa para esclarecimentos quanto aos 
pontos questionados, no prazo de dois dias uteis, ou seja, ate as 16:00h do 
dia 28.08.2019. A presente diligência é fundada pela necessidade de aferir 
claramente os serviços executados pela empresa. Atenciosamente 
ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS -Pregoeira da SML

Ato  contínuo,  a  empresa  atendeu  prontamente
enviando os seguintes documentos: 

“Resposta  da  diligência  e  Pesquisa  no
concla.ibge.gov.br,  onde  apresenta  o  Código
4511-1/04 comprovando a subclasse da atividade
de  manutenção  e  reparação  de  carroceria  de
caminhão, que foram encaminhadas por meio de
e-mail,  datado  de  28.08.2019,  anexadas  aos
autos, fls.272/280”.

De posse dos documentos necessários, passou-se
à análise e fundamento. 

1 – ANÁLISE DA PREGOEIRA: 

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  que  não  e  o  caso,
considerando a complexidade do objeto desta licitação, somente a
empresa em questão apresentou sua proposta de preços, conforme
histórico da licitação fls. 263/264.

Em outras palavras, este Pregão Eletrônico que tem
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como  objeto  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇOS  DE
REPARAÇÃO PARA CARROCERIA DE MADEIRA, visando atender as necessidades
da Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos – SEMUSB, com um único
lote, como pode-se observar no histórico da licitação, anexo a Ata
fls. 263/264 dos autos, apenas um licitante participou, logo se
for desclassificada a licitação restará fracassada.

Corroborando  a  essa  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. 

Por  tais  razões,  em  sede  de  diligência  foram
objetos os seguintes documentos:

I) Esclarecimento da empresa em resposta fls.
273/276.

II) Pesquisa do código ou atividades econômicas
do CNAE no concla.ibge.gov.br fls. 277/280. 

 
 O  objetivo  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. 

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.

2 – DA CONCLUSÃO: 

Nada obstante, buscando harmonizar um posicionamento

condizente com o interesse público, respaldado nos princípios

basilares da licitação e da administração pública,  O Tribunal

de Contas da União já destacou que a inabilitação de licitantes

por  falta  de  previsão  expressa  do  objeto  licitado  em  seu

contrato  social  fere  o  caráter  competitivo  da  licitação,

conforme se observa do teor dos Acórdãos 571/2006 e Nº 1977/2018

– TCU – 1ª Câmara: 
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GRUPO II – CLASSE VI – 2ª Câmara

TC-000.773/2005-6 

Natureza: Representação.

Entidade: Comissão Nacional de 
Energia Nuclear – CNEN.

Interessada:  Egel  Locação  de
Veículos Ltda. 

11. No que tange à questão de o objeto
social ser incompatível com a atividade de
transporte  de  pessoas,  verifico  uma
preocupação  exacerbada  por  parte  dos
gestores ao adotar a decisão de inabilitar a
empresa. A administração procurou contratar
uma  prestadora  de  serviços  devidamente
habilitada  para  o  exercício  dos  serviços
terceirizados e, ao constatar que o objeto
social  da  empresa  Egel,  na  época  da
licitação, era "locação de veículos; locação
de  equipamentos;  coleta,  entrega  e
transporte  terrestre  de  documentos  e/ou
materias",  vislumbrou  que  não  estava
incluída  a  possibilidade  do  transporte  de
pessoas.

12. De  fato,  não  está  expressamente
consignado no contrato social o serviço de
transporte  de  pessoas  almejado  pela  CNEN.
Porém, constam dos autos três atestados de
capacidade  técnica  apresentados  pela  Egel
que  comprovam  a  prestação  dos  serviços
desejados  para  três  distintas  pessoas
jurídicas de direito público. (fls. 90, 99 e
100).

13. Se uma empresa apresenta experiência
adequada e suficiente para o desempenho de
certa atividade, não seria razoável exigir
que ela tenha detalhado o seu objeto social
a  ponto  de  prever  expressamente  todas  as
subatividades  complementares  à  atividade
principal.    
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Para  corroborar  essas  observações,  apresenta-se  o
Acórdão nº 1203/2011 do TCU. Nesse caso, ocorreu o impedimento
de  participação  de  empresa,  apenas  porque  seu  cadastro  na
Receita Federal do Brasil apontava atividade não pertinente à
atividade licitada, EMBORA HOUVESSE GRANDE PROXIMIDADE ENTRE
AMBAS. O relator do processo na análise argumentou o seguinte: 

Impedir  que  uma  empresa  participasse  do

certame  com  base  nesse  detalhe  cadastral  é

levar  a  norma  extravagante  a  limites  muito

além  do  necessário  e  diminuir  a

competitividade  do  certame,  o  que  configura

irregularidade  grave.  Além  disso,  e

principalmente, a empresa […] apresentou seu

Contrato Social onde fica bastante claro que

atua no ramo de transporte de passageiros e de

cargas.  Entendemos  que  o  cadastro  de

atividades na Receita Federal do Brasil não é

motivo suficiente para impedir a participação

da empresa, ainda mais que tal cadastro não

era  totalmente  discrepante  do  objeto  do

certame.  É  certo  que  esse  cadastro  é  uma

imposição legal e deve estar atualizado, porém

em nenhum momento há previsão legal de impedir

uma empresa de participar em virtude de uma

discrepância  desse  cadastro.  Caberia  aos

responsáveis a formação de juízo crítico com

base  em  todas  as  informações  apresentadas,

especialmente a simples leitura do Contrato

Social  da  empresa  representante.  Com  base

nessas  informações,  e  considerando  que  em

licitação as disposições editalícias devem ser

interpretadas  a  fim  de  garantir  a

competitividade do certame, conforme preceitua

o parágrafo único, art. 4º, Anexo I, Decreto

nº  3.555/2000,  não  haveria  motivos  para

impedir a participação da empresa Dantas, como

acabou  por  ocorrer.  (TCU.  Processo  TC  nº

010.459/2008-9.  Acórdão  nº  1203/2011  –
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Plenário.  Relator:  Ministro  José  Múcio

Monteiro.) (grifo nosso).

Portanto,  não  se  mostra  condizente  com  o

ordenamento jurídico pátrio a inabilitação de empresa pela mera

não previsão do objeto de licitação no contrato social.

Frisa-se no presente caso, em pesquisa no site do

IBGE,  notadamente  que  se  refere  ao  ramo  de  atividade

CONCLA/CNAE, conforme fls. 277/280, a capacidade da empresa em

prestar  o  serviço,  considerando  se  tratar  de  um  objeto  da

subclasses  conforme  código  CNAE  Nº4511-1/04  e  Atestado  de

Capacidade Técnica comprovando a compatibilidade do serviço de

Reparação  para  Carroceria  de  Madeira,  de  forma  a  aferir  a

capacidade e exercício desta atividade pela empresa vencedora,

foram apresentados Atestado de Capacidade Técnica que atendem

perfeitamente com o exigido no instrumento convocatório.

Registra-se  que  a  decisão  busca  atender  os

interesses  da  Administração,  visando  suprir  as  necessidades

para as quais foi deflagrada a presente Licitação, dependendo a

adjudicação do objeto da análise e atendimento de todas demais

exigências editalícias.

Ante  ao  exposto,  considerando  a  ausência  de

prejuízos  a  outros  Licitantes,  considerando  que  o  lote  em

questão  restaria  fracassado  e,  ante  a  possibilidade  de

aceitabilidade do produto ofertado, tanto com relação ao valor

final negociado quanto às especificações técnicas do produto

ofertado, considerando a apresentação da pesquisa do ramo de

atividade no CONCLA/CNAE, fls. 277/280, conferida on-line pelo

membro da Comissão,  comprovando a subclasse da atividade de

manutenção  e  reparação  de  carroceria  de  caminhão, a

complexidade do objeto desta licitação, bem como levando em

consideração  que  a  empresa  que  fábrica  o  objeto  tem  toda
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capacidade  técnica  para  realizar  os  reparos,  conforme

informações atestadas de habilitação da Licitante. 

Sem  mais,  mantenho  minha  decisão  quanto  a

adjudicação,  permanecendo  a  disposição  para  mais

esclarecimentos julgados necessários ao feito. 

É o Relatório.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019.

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS
Pregoeira - SML 
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