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

Processo: 02.00479/2018
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.
Pregão Eletrônico: Nº052/2019/SML/PVH 
Registro de Preços: SRP Nº023/2019/SML/PVH

RELATÓRIO

Trata-se de Relatório do Pregão Eletrônico nº
052/2019  SRP  Nº  023/2019,  decorrente  do  Processo
Administrativo nº. 02.00479/2018, em face do questionamento
referente a Qualificação Técnica deste certame, feito pelo
senhor Vinícius de Almeida Campos, o qual esteve ontem dia
28 de maio nesta Superintendência Municipal de licitação.

I – FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, informo que já houve pedido de
esclarecimento feito pelo mesmo anteriormente, divulgado no
link  relativo  ao  Pregão  em  referência  no  Portal  da
Prefeitura de Porto Velho (www.portovelho.ro.gov.br) e no
Sistema  Licitações-e  (www.licitacoes-e.com.br).  In  casu,
verificou-se  que  o  pedido  não  traz  nenhum  fato  ou
argumentação  nova,  que  fundamente  a  mudança  de
posicionamento desta Pregoeira. 

A  princípio,  ao  participarem  de  licitações
públicas,  os  interessados  devem  comprovar  que  detêm
idoneidade e capacidade para bem executar o objeto licitado
e, assim, atender a demanda apresentada. E tal condição é
aferida pelo ente licitante na fase de habilitação, através
do exame dos documentos exigidos a título de habilitação
jurídica;  qualificação  técnica;  qualificação  econômico-
financeira e regularidade fiscal, nos termos dos arts. 27 e
seguintes da Lei 8.666. 

Especificamente  sobre  a  qualificação  técnica
operacional, prevista no art. 30, II, da Lei de Licitações,
destaca-se que esta consiste na demonstração de aptidão,
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pela  empresa proponente,  para o  desempenho de  atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos  com  o  objeto  da  licitação,  indicação  das
instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado
e disponíveis para a realização do objeto da licitação.

Como já bem argumentado, analisemos o que diz
a Lei 8.666/19, art. 30,§ 5º:

Art.  30º  A  documentação  relativa  à
qualificação técnica limitar-se-á a: 

§5º É  vedada a exigência de comprovação
de atividade ou de aptidão com limitações
de tempo ou de época ou ainda em locais
específicos,  ou  quaisquer  outras  não
previstas  nesta  Lei,  que  inibam  a
participação na licitação. 

O objeto desse certame não se trata de um bem ou
serviço  de  alta  complexidade  técnica  e  nesta  condição
permitiria  a  exigência  de  quantitativos  mínimos
relativamente ao objeto dos atestados.

Ressalto  que  quando  verificada  a  complexidade
técnica a exigência de quantitativos mínimos demandaria uma
justificativa  técnica  e  robusta,  no  sentido  de  que  tal
exigência seria imprescindível para atestar a capacidade
técnica da empresa no fornecimento do objeto em questão.
Justificativa essa que não existe nos autos, tendo em vista
que não se enquadra no descrito alhures. 

Ademais,  importante  destacar  que  esse  certame
trata-se de um Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço, sendo
ainda  um  Sistema  de  Registro  de  Preço  e  com  cotas
reservadas para os licitantes enquadrados na condição de
ME/EPP E EQUIPARADAS de acordo com a  Lei Complementar nº
123/06. 

Marçal  Justen  Filho  em  Comentários  à  Lei  de
Licitações e Contratos Administrativos, (2008, p. 201) traz
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inclusive a distinção entre o Sistema de Registro de Preços
e a modalidade Pregão:

Vale  uma  análise  sobre  as  diferenças
entre  a  sistemática  do  pregão  e  a
aquisição por meio de registro de preços.
O tema foi bosquejado acima e comporta
algum aprofundamento.
O pregão é uma modalidade de licitação,
enquanto  o  registro  de  preços  é  um
sistema de contratações. Isso significa
que o pregão resulta num único contrato
(ainda  que  possa  ter  a  execução
continuada),  enquanto  o  registro  de
preços  propicia  uma  série  de
contratações,  respeitados  os
quantitativos máximos e a observância do
período de um ano. Dito de outro modo, o
pregão  se  exaure  com  uma  única
contratação,  enquanto  o  registro  de
preços  dá  oportunidade  a  tantas
contratações quantas forem possíveis (em
face dos quantitativos máximos licitados
e do prazo de validade)1.

Por essa perspectiva, a Administração, em vez de
indicar o quantitativo que costumeiramente prevê, lança um
Edital  com  um  número  de  itens  superior  ao  que  costuma
utilizar  e  o  licitante  vencedor,  ao  assinar  a  Ata  de
Registro  de  Preços,  compromete-se  a  fornecer  o  item
determinado pelo preço acordado e no momento em que for
solicitado.  Evita-se,  até  mesmo,  a  necessidade  de  se
armazenar o material e ainda, facilita o seu pronto uso.
Tal prática não cria expectativa irreal no futuro vendedor,
pois sabe ele que o sistema de registro de preços demonstra
apenas uma possibilidade de aquisição. 

A finalidade da apresentação de tais documentos
é justamente comprovar a satisfatoriedade da execução de
objeto similar ao da licitação e não restringir, mais sim
ampliar a competitividade do certame. 

1JUSTEN  FILHO,  Marçal.  Comentários  à  Lei  de  Licitações  e  Contratos
Administrativos. 12. ed. São Paulo: Dialética, 2008. 
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Tudo  isso  posto,  entendo  não  haver
irregularidades  quanto  a  Qualificação  Técnica  deste
processo,  não  necessitando  de  mudanças  no  Edital  deste
Pregão Eletrônico. 

II – DECISÃO 

Pelos  esclarecimentos  prestados,  decide  a
Pregoeira  NEGAR  PROVIMENTO  ao  pedido  apresentado  pelo
senhor Vinícius de Almeida Campos, mantendo inalterada a
data da abertura deste certame. 

Porto Velho, 30 de maio de 2019.

Vânia Rodrigues de Souza
Pregoeira - SML

             SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
  Av. Calama, nº2508.Bairro Liberdade

   CEP – 76.803-884. Porto Velho/Rondônia.
4


