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

Diligencia na empresa Viveiro Brasil com. De
mudas e serviços LTDA – ME, CNPJ Nº 11.997.234/0001-71,

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 02.00203/2018
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 117/2018/SML/PVH, MENOR PREÇO.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CAFÉ CLONAL,
visando atender as necessidades da Administração Pública do Município de Porto
Velho, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos
Anexos I e II deste edital, 

Considerando  a  necessidade  de  assegura  a

exequibilidade dos preços ofertados pela empresa  Viveiro Brasil

com. De mudas e serviços LTDA – ME, CNPJ Nº 11.997.234/0001-71,

se fez necessários solicitar da arrematante planilha e Declaração

de exequibilidade objeto do certame, bem como ficar registrado a

discriminação dos valores unitários.

Considerando o disposto no item 8.2.1 do edital, bem

como o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93

8.2.1.  Se  houver  indícios  de  inexequibilidade  da

proposta  de  preço,  ou  em  caso  da  necessidade  de

esclarecimentos  complementares, poderá  ser  efetuada

diligência,  na  forma  do  §  3º  do  Art.  43  da  Lei

8.666/93.[Grifamos].

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 complementara instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação  que  deveria  constar  originariamente  da
proposta.[Grifamos].

Na mesma esteira, comunga o Acórdão 2159/2016, faz a

seguinte explanação  “diligência às licitantes a fim de suprir

lacuna  quanto  às  informações  constantes  das  propostas,  medida

simples que privilegia a obtenção da proposta mais vantajosa e

evita a desclassificação indevida de propostas”.
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 Neste mesmo raciocínio caminha o entendimento

do advogado da União Ronny Charles que tece o seguinte argumentos

no que se refere a diligência;

“as  diligências  são  prerrogativas  que  o  agente
público  pode  utilizar,  quando  for  preciso,  para  esclarecer
dúvidas,  por  exemplo,  em  relação  à  inexequibilidade  das
propostas,  à  autenticidade,  a  algum  documento  relacionado  à
aptidão  técnica  da  empresa.  Então,  em  vários  momentos  do
procedimento licitatório, o agente público pode, sim, realizar
diligências. Não necessariamente sempre, porque isso seria um
estorvo para o procedimento, mas, sim, em vários momentos que
esse procedimento seja necessário”, explica.

Considerando  que  a  empresa Viveiro  Brasil  com.  De

mudas  e  serviços  LTDA  –  ME,  CNPJ  Nº  11.997.234/0001-71, ter

apresentado dos preços muito abaixo de estimados pelo Município,

se fez necessário diligenciar para assegurar a Administração de

futura transtornos e prejuízos administrativos.

A empresa apresentou uma planilha resumida os custo

como  condições  de  exequibilidades  do  contrato,  bem  como

Declaração de Exequibilidade, ao qual se encontra disponível no

sistema  licitacoes-e  e  no  site:

www.portovelho.rogov.br/licitações 

Diante o acima explanado, fica justificado, os moti-

vos plausíveis para diligenciar a empresa supramencionada objeti-

vando apresentar planilhas de composição de preços unitários e

Declaração de Exequibilidade do contrata caso venha ser adjudica-

dos o objeto do mencionado certame.

Porto Velho, 15 de fevereiro de 2019.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/SML
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