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

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA

Processo: 09.00165/2018
Objeto: AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  E  EQUIPAMENTOS
OFTALMOLÓGICOS  (ESTOJO,  ARMAÇÕES,  LENTES,  LENSÔMETRO,
VENTILETE), visando atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação – SEMED.
Pregão Eletrônico: 121/2018  

Trata-se  de  Relatório  de  Resultado  de
Diligências  procedida  por  esta  Pregoeira  em  data  de
29/11/2018, nos autos do processo n. 09.00165/2018, no qual
foi deflagrado o Pregão Eletrônico n. 121/2018, cujo objeto
resumido  é  o  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  E  EQUIPAMENTOS
OFTALMOLÓGICOS  (ESTOJO,  ARMAÇÕES,  LENTES,  LENSÔMETRO,
VENTILETE), visando atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação – SEMED.

A Diligência de que trata este Relatório foi
procedida  em  razão  da  solicitação  da  empresa  ALMEIDA
BEZERRA  &  CIA  LTDA-EPP,  encaminhado  para  o  e-mail
pregoes.sml.@gmail.com em 29.11.2018, requerendo diligência
a fim de averiguar o Balanço Patrimonial da empresa  GLAXY
BRINDES E SERVIÇOS EIRELI,  tendo em vista ser necessário
averiguação, afirmando não ser possível saber através das
informações do SICAF, se o balanço está em conformidade com
o Edital, conforme previstas no Artº 8º, da lei 10.520 de
2002, vejamos:

Art. 8º Os atos essenciais do pregão,
inclusive  os  decorrentes  de  meios
eletrônicos,  serão  documentados  no
processo  respectivo,  com  vistas  à
aferição  de  sua  regularidade  pelos
agentes  de  controle,  nos  termos  do
regulamento previsto no art. 2º. 

E o Item 8.6. do edital da referida licitação: 

“8.6.  O  Pregoeiro, em qualquer fase
de  julgamento,  poderá  promover
quaisquer diligências julgadas 
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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.”

ANÁLISE DA PREGOEIRA:

Como medida que se impõe a esta Pregoeira,
em  atendimento  o  Balanço  Patrimonial  da  empresa,
extraído  do  SICAF,  foi  submetido  A  Analise  Técnica
para  emissão  de  Parecer  quanto  ao  atendimento  das
exigências  relativas  á  Qualificação  Econômico-
financeira  contidas  no  Edital  de  Licitação,  e  que
conforme  Parecer  Contábil  0140/2018,  datado  de
08.11.2018, assinado pelo Contador Sr. Sidomar Pereira
da Silva CRC: 001677/0-7-RO -Cad. 77810-2, anexado aos
altos, fls. 4356 a 437, e que conforme o Item: 9.5 a
empresa GLAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI, esta APTA e
QUALIFICADA FINANCEIRAMENTE, em relação as exigências
dos índices de liquidez, revestindo o ente publico de
todos  os  cuidados,  atendendo  os  princípios
constitucionais da economicidade e eficiência, em que
a licitante foi avaliada de forma preventiva das suas
condições  patrimoniais,  financeiras  e  econômicas,
visando à tomada de decisões sem risco de interrupção
de um futuro contrato. 

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: 
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“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
questão  (...)  mediante  uma  escolha  subjetiva.
Portanto,  a  realização  da  diligência  será
obrigatória  se  houver  dúvidas
relevantes.”(grifei) 

Oportunamente,  salienta-se  que  os  licitantes
solicitaram e obtiveram acesso aos documentos encaminhados
pela  arrematante,  tanto  da  documentação  de  habilitação
quanto da própria diligência, conforme e-mails encaminhados
e juntados aos autos. 

Registra-se  que  o  cumprimento  das  Leis  nº
8.666/93  e  nº  10.520/02,  bem  como  do  instrumento
convocatório, o Edital, não se trata de mera faculdade da
Pregoeira,  mas  sim  de  obrigatoriedade.  Do  mesmo  modo,
importante  citar  o  que  preconiza  o  Art.  41  da  Lei  nº
8.666/93: 

“A administração não pode descumprir as normas e
condições  do  edital,  ao  qual  se  acha
estritamente vinculada”. 

DA CONCLUSÃO: 

Ante ao exposto, em atendimento a dúvida da
empresa  ALMEIDA  BEZERRA  &  CIA  LTDA-EPP, quanto  à
Qualificação Econômico-financeira emitido pela Empresa
GLAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI, que foi submetido a
análise e que esta APTA e QUALIFICADA FINANCEIRAMENTE
em relação as exigências dos índices de liquidez sob o
manto dos princípios e do instrumento convocatório,
bem como da proposta mais vantajosa para Administração
MANTEMOS a classificação da Empresa.
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Registra-se que o PARECER CONTÁBIL 0140/2018
e o Balanço da empresa extraído do SICAF, encontra-se
anexado  no  Portal  de  Compras  da  Prefeitura  do
Município de Porto Velho.

          Porto Velho, 03 de dezembro de 2018.

Erineide Araújo dos Santos
    Pregoeira - SML  
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