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

RELATÓRIO DE DILIGENCIA

Processo: 02.00330/2017
Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL AQUISIÇÃO  DE
MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA
MARCA HP), a contar da data da publicação original da Ata
de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município,
visando atender as necessidades da Administração Pública
Direta e Indireta do Município de Porto Velho.
Pregão Eletrônico: 042/2018 

Trata-se  de  Relatório  de  Resultado  de

Diligência  procedida  por  esta  Pregoeira  em  data  de

10/09/2018, nos autos do processo n. 02.00330/2017, no qual

foi deflagrado o Pregão Eletrônico n. 042/2018, cujo objeto

resumido é a REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE

MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA

MARCA HP).

 A PREGOEIRA da Superintendência Municipal de

Licitação, designada pelo Despacho de fls. 454 dos autos,

em atendimento a manifestação do licitante feita aqui nesta

Superintendência, referente aos Laudos da Empresa JO & JO

INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO - ELETRONICA e de acordo com

o  item  7.2.  do  Edital  e  com  isso  fazendo  jus  as  suas

prerrogativas no que se refere ao item 8.7. do Edital:

“8.7. - 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
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ele, para orientar sua decisão.” (grifo
nosso) 

No dia 10/09/2018 reencaminhamos as amostras

para reanalise na Coordenadoria Municipal de Tecnologia da

Informação  Comunicação  e  Pesquisa  –  CMTI/SGG,  conforme

Ofício n° 825/SML/2018 fls. 1600, para emissão de Parecer

conclusivo. 

Vale  salientar  que  esta  Diligência  de  que

trata este Relatório foi procedida em razão da necessidade

de aferir claramente e desfazer qualquer dúvida com relação

aos Laudos e Amostras. 

Desta feita no dia 18/09/2018 a Coordenadoria

Municipal  de  Tecnologia  da  Informação  Comunicação  e

Pesquisa – CMTI/SGG encaminhou para esta Superintendência o

processo  e  as  amostras,  fls  1601  a  1608,  referente  ao

solicitado, sendo o Parecer: 

“Com  relação  aos  questionamentos

levantados  em  ofício,  no  que  diz

respeito  às  datas  de  emissão  dos

ensaios, salientamos que o entendimento

atual  desta  CMTI  é  de  que  os  testes

efetuados  (item  7.2.  do  Edital)  são

para verificar se o fabricante produz o

modelo  de  toner  requisitado  com

qualidade em par com toners originais,

de  modo  que,  muito  embora  a  data  de

fabricação  dos  equipamentos  seja

posterior à data de análise, em todos

os casos foi verificado que o modelo

comercializado atende os requisitos de

funcionamento,  tendo  portanto

rendimento  igual  ou  acima  do  mínimo

requisitado.”
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Ainda a CMTI:

“Destacamos  ainda que  a interpretação

atual é de que os testes são vinculados

à marca e ao modelo de toner, e não aos

toners enviados, e para que não existam

abusos  com  relação  ao  uso

indiscriminado  de laudos  antigos para

equipamentos fabricados posteriormente,

foi estabelecido (item 7.2.1.1) que o

laudo  deverá  ter  no  máximo  90  dias

anteriores  à  data  de  abertura  do

processo licitatário.”

Cumpre  salientar  que  a realização  de

diligências representa importante instrumento concedido a

esta pregoeira e equipe de apoio responsável pela licitação

para o esclarecimento de dúvidas. Nos termos do art. 43, §

3º  da  Lei  nº  8.666/93,  o  fundamento  para  promoção  de

diligência nas licitações, estabelece:

 “É facultada  à  Comissão  ou  autoridade

superior, em qualquer fase da licitação,

a  promoção  de  diligência  destinada  a

esclarecer ou complementar a instrução do

processo, vedada a inclusão posterior de

documento  ou  informação  que  deveria

constar originalmente da proposta.” 

Por  trás  dessa  prerrogativa  encontram-se  a

finalidade  da  busca  da  proposta  mais  vantajosa  pela

Administração, bem como a aplicação do formalismo moderado

nos  certames  licitatórios  ponderado  com  o  princípio  da

vinculação ao instrumento convocatório.
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Pelo exposto citado, considerando o atendimento

da  Coordenadoria  Municipal  de  Tecnologia  da  Informação

Comunicação e Pesquisa – CMTI/SGG, sendo o seu Parecer e em

observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria,

em especial o da vinculação ao instrumento convocatório,

DECIDO  pela  permanência  no  certame  da  Empresa  JO  &  JO

INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO - ELETRONICA.

Porto Velho 19 de setembro de 2018

Vânia Rodrigues de Souza
Pregoeira - SML
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