
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.

RELATÓRIO

Presta-se o presente a informar questionamento relativo ao
Pregão Eletrônico acima descrito, cuja data de abertura das propostas e
disputa ocorreu no dia 31.06.2019.  Após a regular fase de abertura de
propostas  e  disputa,  como  de  praxe,  as  empresas  arrematantes  foram
convocadas a entregar a documentação exigida em Edital.

Ocorre que após as referidas convocações, a empresa OPÇÃO
ENGENHARIA LTDA restou desclassificada, consequentemente foi convocada a
próxima empresa, MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI nos lotes 1,
3, 5 e 9. A convocação ocorreu exatamente no dia 31.05.2019 às 16h25min
para apresentar sua proposta atualizada sob pena de desclassificação. Na
sequência foi feito contato telefônico com a empresa MADECON ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES  EIRELI,  pedi  para  falar  com  a  pessoa  responsável  pela
licitação da empresa, me encaminharam para falar com o senhor Alexandre
Gill,  lhe  sendo  informado  o  motivo  da  ligação,  pois  ele  havia  sido
convocado em mais quatro lotes e que esta Pregoeira gostaria de negociar
os valores no mesmo molde da primeira colocada.

Porém, o  senhor  Alexandre Gill nos informou que não teria
autonomia para negociar valores e que o seu chefe não estava no momento,
não sabendo informar a hora exata para o seu retorno. 

Enfim, no dia 03 de junho de 2019 esteve aqui nesta SML o
senhor Maicon Diego, o qual questionou o prazo para a entrega da Proposta
atualizada da empresa  MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI, esta
pregoeira lhe informou que estávamos em negociação e que portanto ficou
acordado que o envio da proposta seria na segunda feira dia 03 de junho.

Vale ressaltar que, todos os documentos de habilitação da
empresa MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI estão regulares e váli-
dos, confirmados através de verificação online da veracidade, cumprindo
assim os requisitos de habilitação.

Cumpre, ainda, consignar que o Tribunal de Contas da União
manifesta-se para que sejam observados os princípios do formalismo mode-
rado, da economicidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da mora-
lidade e da probidade administrativa, conforme o Acórdão nº. 1.758-46/03-
P e o Acórdão n. 3015/2015-Plenário, respectivamente in verbis:



"Ementa: Representação formulada por licitante. Supos-
tas irregularidades praticadas pelas Centrais Elétri-
cas do Norte do Brasil SA - Eletronorte. Inclusão de
certidão extraída pela internet durante a sessão pú-
blica. Possibilidade. Conhecimento. Negado provimento.
Arquivamento.

Relatório: (...)2.1. Na analise dos documentos de ha-
bilitação da empresa SANTOS e SOSTER Ltda foi consta-
tada a ausência do documento ‘Certidão Negativa da
Dívida Ativa da União’, ocasião em que a pregoeira
oficial da ELETRONORTE, no uso de suas atribuições e
conforme item 9.10 do Edital e art.11, inciso XIII do
Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, autorizou a inclusão
do referido documento no ato da sessão pública, medi-
ante a extração pela Internet (fl. 02).

(...)g) cita que, segundo o Prof. LUCAS ROCHA FURTADO,
‘O princípio da vinculação ao instrumento convocatório
não significa, no entanto, obrigar o administrador a
adotar formalidades excessivas ou desnecessárias’. E
mais, ‘deve o Administrador usar seu poder discricio-
nário - nunca arbitrário - e a sua capacidade de in-
terpretação para buscar melhores soluções para a Admi-
nistração Pública’;

h) ressalta que o pregão é uma modalidade de licitação
que propicia a economicidade e a rapidez nas soluções
em que possa ser beneficiada a Administração Pública;
(…)

j) como lembra, nesse mesmo diapasão foi o julgamento
do  Mandado  de  Segurança  nº  5.418/DF,  DJU  de
01/06/1998, verbis ‘Direito Público. Mandado de Segu-
rança. Procedimento licitatório. Vinculação ao edi-
tal. Interpretação das cláusulas do instrumento con-
vocatório pelo judiciário, fixando-se o sentido e o
alcance  de  cada  uma  delas  e  escoimando  exigências
desnecessárias e de excessivo rigor prejudiciais ao
interesse público ...  O formalismo no procedimento
licitatório não significa que se possa desclassificar
propostas eivadas de simples omissões ou defeitos ir-
relevantes’;

(...) 4.2 Assim, ainda que vinculada aos mesmos prin-
cípios básicos exigidos em outras modalidades, a na-
tureza  do  pregão  inclui  a  concessão  de
prerrogativas/faculdades ao pregoeiro para a inter-
pretação das normas, desde que voltadas aos interes-
ses públicos.
(…) 8. Dessa forma, não vemos no que poderia ser re-
provada a atitude da Pregoeira, que nos parece acer-
tada,  tempestiva  e  inserida  nas  suas  atribuições"
(grifamos)

No Pregão é legítima a busca pela melhor proposta, assim
considerada, aquela que, estando apta à prestação dos serviços, oferte o
menor preço, como no caso concreto, o que justifica a conduta ora adota-
da. 

Por todo o exposto, a licitante encontra-se regular neste
Pregão nº. 052/2019, com base nos princípios da economicidade, razoabili-



dade, celeridade, interesse da administração, bem como, fundada em prece-
dentes do TCU, dentre outras jurisprudências já pacificada neste assunto.

Conclui-se que, diante da inequívoca demonstração e compro-
vação da não ocorrência de qualquer infringência, dar-se-á continuidade
ao certame. 

  

Porto Velho, 10 de junho de 2019.

Vânia Rodrigues de Souza
Pregoeira-SML


