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

Proc. 06.02409/2018
Fls. _____________

Visto: ___________

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA

Processo: 06.02409/2018
Pregão Eletrônico: 070/2019
Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇOS,  POR  DEMANDA,  DE  GUARDA  DOS  DOCUMENTOS  DO
ACERVO  DOCUMENTAL,  POR  UM  PERÍODO  DE  12  (DOZE)  MESES,
visando  atender  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de
Fazenda – SEMFAZ

Trata-se de Relatório resultado de Diligência
procedida  por  esta  Pregoeira,  nos  autos  do  processo  nº
06.02409/2018, no qual foi deflagrado o Pregão Eletrônico
nº 070/2019.

Essa Diligência foi procedida em razão de  se
esbarrar com algumas dúvidas, sendo mecanismo necessário
para afastar imprecisões e confirmação de dados contidos na
proposta  e  documentação  apresentada  pela  Empresa
arrematante R&A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
– EPP, CNPJ: 02.023.290/0001-14, deste Pregão Eletrônico. 

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  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.”

O Pregão Eletrônico de que trata o presente teve
suas Propostas de Preços abertas e foi disputado em sessão
pública realizada por meio eletrônico no dia 28.06.2019, no
horário informado no Edital. 

Em que pese o exposto acima, encerrada a fase de
disputa,  conforme  dispõe  o  subitem  6.11 do  instrumento
convocatório,  esta  Pregoeira  procedeu  a  convocação  da
empresa  arrematante  para  o  envio  dos  documentos  de
habilitação e proposta de preços adequada ao lance final,
sendo recebida tempestivamente e devidamente anexadas aos

1 “6.1. A empresa arrematante deverá encaminhar, no prazo de até 2 (duas)horas,
contadas da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico, os documentos exigi-
dos neste edital para fins de habilitação e proposta de preços adequada ao lance
final ou valor negociado, quando houver, por meio eletrônico (e-mail:  prego-
e  s.sml@gmail.com)”.
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autos, respectivamente, procedidas às análises pertinentes
por esta Pregoeira e Equipe de Apoio, foi verificado o
atendimento às exigências contidas em Edital de Licitação
quanto  à  Habilitação  Jurídica,  Regularidade  Fiscal  e
Qualificação Técnica da empresa arrematante.

Acerca da Habilitação Econômico-Financeira, os
autos foram devidamente encaminhados para análise técnica
do Assessor Técnico desta SML, Contador da Prefeitura de
Porto Velho, o qual emitiu o Parecer Contábil n. 092/2019
(fls.  430)  analisando  as  exigências  editalícias  conclui
que:  “o  item  10.5  –  Qualificação  Econômica  e  Financeira,
estabelece  que  as  empresas  licitantes  devam  comprovar  a  boa
situação financeira, com a apresentação do Balanço Patrimonial e
suas  Demonstrações  Financeiras  do  último  exercício  social  já
exigíveis  na  forma  da  lei,  comprovando  que  os  índices  sejam
igual ou superior a 1 (um), as fls. 313. Diante dos fatos foram
analisados  as  Demonstrações  Contábeis,  às  fls  416  a  428,
CONCLUÍMOS  que  a  empresa:  R&A  TREINAMENTO  E  CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA – EPP, CNPJ: 02.023.290/0001-14, está  APTA e
QUALIFICADA ECONOMICAMENTE...”.

Faço  constar  que  no  dia  08/07/2019,  esta
pregoeira encaminhou um e-mail, conforme às fls 545, para a
licitante  arrematante  R&A  TREINAMENTO  E  CONSULTORIA
EMPRESARIAL  LTDA –  EPP, CNPJ:  02.023.290/0001-14,  com a
seguinte informação:

 “Considerando que foram apresentados 4
(quatro) atestados de capacidade técnica,
porém  não  foi  possível  identificar  nos
atestados,  se  a  licitante  já  executou
serviços de Acervo Documental, no mínimo
50% da quantidade especificada  na letra
"a" , letra "b", serviço de Transferência
ordenada  de  documentos  e  letra  "c",
Serviços de Elaboração de Instrumentos de
Gestão  Documental,  com  código  de
classificação e Tabela de Temporalidade
de Documentos de Arquivo e área afim, do
subitem  10.4.1 do edital,  portanto, em
atendimento ao subitem 8.6 o edital e com
fulcro  no  §3º  do  art.  43  da  Lei  n.
8.666/93, decido promover diligência para
solicitar que seja apresentada, mediante
envio  ao  e-mail  desta  Superintendência
(pregoes.sml@gmail.com), até às 14h (hora
local de Porto Velho) do dia 09.07.2019,
cópia  do  contrato  de  prestação  de
serviços  que  originou  os  atestados  de
capacidade  técnica,  bem  como,  Notas
Fiscais  de  Prestação  de  Serviços
relativamente  a  serviços  efetivamente
prestados  (relacionados  aos  atestados
apresentados),  e  de  acordo  com  o
previstos no subitem 10.4.1 , letras "a,

b e c". ”, 
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No  entanto,  a Diligência  de  que  trata  este
Relatório foi procedida em razão da necessidade de aferir
claramente  os serviços  executados pela  empresa, no  qual
sendo atendida a solicitação, conforme consta às fls.547 a
574, dos autos.

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 Filho2:

“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)

Por  trás  dessa  prerrogativa  encontram-se  a
finalidade  da  busca  da  proposta  mais  vantajosa  pela
Administração  3, 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. 

2 – DA CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA 

Quanto ao Edital desse certame, não faz nenhuma
exigência a quantidade de Atestados a serem apresentados na
fase  habilitatória,  tendo  o  licitante  a  liberdade  para
apresentar  tantos  quantos  ele  achar  necessário  para
comprovar sua capacidade técnica. 

2 JUSTEN  FILHO,  Marçal.  Comentários  à  lei  de  licitações  e  contratos
administrativos. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805.

3Art.  3º  A  licitação  destina-se  a  garantir  a  observância  do  princípio
constitucional  da  isonomia,  A  SELEÇÃO  DA  PROPOSTA  MAIS  VANTAJOSA  PARA  A
ADMINISTRAÇÃO e  a  promoção  do  desenvolvimento  nacional  sustentável  e  será
processada  e  julgada  em  estrita  conformidade  com  os  princípios  básicos  da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade  administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.  (Redação dada pela Lei nº
12.349, de 2010). [Grifamos]
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Em virtude da informação a respeito do atestado
de capacidade técnica da empresa arrematante  e  dos fatos
mencionados, para que não exista 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.

Diante  desse  contexto,  após  efetuar  todas  as
diligências  necessárias,  está  Pregoeira  concluiu  pela
comprovação e validade dos Atestados fornecido pela empresa
R&A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP, CNPJ:
02.023.290/0001-14,  entendendo  suficiente  para  os  fins
pretendidos, qual seja: Habilitação da empresa no autos do
Pregão Eletrônico n° 070/2019. 

É o Relatório.

Porto Velho, 09 de julho de 2019.

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira - SML 
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