TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Administração - SGA
Secretaria Executiva de Licitações e Contratos - SELICON
Divisão de Licitações e Contratações Diretas - DIVLICIT
Processo n° 1119/2018
Pregão Eletrônico n° 10/2018/TCE-RO

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
DIUGÊNCIAN°02/Í018

Trata-se de necessária diligência do Pregão Eletrônico n° 10/2018/TCE-RO, cujo
objeto é a contratação do serviço de recuperação e pintura das fachadas externas,
muretas, platibandas, pintura das paredes internas, calçadas externas e caiação do meio
fio e dos muros de arrimo do Edifício da Secretaria Regional de Controle Externo do
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia em Caçoai, localizado na Rua Padre Adolfo, n°
79.963.658, Cacoal/RO, em regime de empreitada por preço global, para atender às
necessidades do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, conforme quantidades, condições
e especificações técnicas minuciosamente descritas nos anexos do edital.
A abertura da sessão pública deu-se no dia 09/05/2018, na qual, após a etapa de
lances, restou classificada em primeiro lugar a empresa ANDRADE ENGINEERING &
CONSTRUCTTION EIRELLI - ME. A referida empresa apresentou sua proposta e documentos
de habilitação que foram analisados por esta Comissão e pelo setor técnico demandante. Num
primeiro momento, tanto a proposta como a qualificação técnica demonstravam atender ao
Edital, entretanto, antes que a pregoeira procedesse às providências do sistema, representante
de outra empresa entrou em contato por telefone, alegando que o Atestado enviado se referia à
obra inacabada, fato que gerou dúvidas quanto à sua veracidade e, consequentemente, à
habilitação da empresa.

LEGAL PARA SUSPENSÃO:
Nos termos do art. 43, § 3° da Lei n° 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 diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar originalmente da proposta."

Seguindo nesse contexto, constam ainda no Edital os seguintes itens:

"11.5 - Incumbe ao pregoeiro, na fase de julgamento, promover quaisquer
diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação,
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devendo os licitantes atender às solicitações, podendo inclusive convocar o
licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no
sistema, estabelecendo no "chat" prazo razoável para tanto, sob pena de não
aceitação da proposta.

12.22 Também em sede de diligência, havendo dúvidas sobre a veracidade dos
documentos apresentados para habilitação ou sua compatibilidade com as
exigências editalícias, poderá ser solicitada a exibição de documentos
complementares como: termo de contrato, atas de registro de preços, notas de
empenho, notas fiscais ou outros considerados pertinentes.
12.23 Nos casos em que o objeto social cadastrado se mostrar confuso, dúbio
ou pouco objetivo, c pregoeiro poderá abrir diligência com o único fim de apurar
se a licitante atua em ramo pertinente ao objeto da presente licitação.
12.24 A licitaníe poderá ser desclassificada e até penalizada se ficar
caracterizado que sua atividade econômica não tem nenhuma relação com o
objeto do certame.
12.25 A Administração se reserva o direito de verificar in loco as informações
traduzidas por qualquer documento apresentado, relativo à participação da
empresa no certame, caso entenda necessário para proferir qualquer
julgamento.

21.8 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta
licitação, promover diligências para esclarecer ou complementar a instrução de
assunto relacionado ao presente certame".

2 - DA DILIGENCIA

Pelo exposto, no dia 10/05/2018, por volta das 09h30min, foi realizada diligência
junto ao canteiro de obras ao qual se referia o Atestado de Capacidade Técnica - sito à Avenida
Guaporé esquina com Avenida José Vieira Cahula em Porto Velho, a fim de verificar a
fidedignidade das informações constantes naquele documento.
Chegando ao local, a equipe foi recepcionada pelo representante da empresa
ANDRADE - o senhor Jader - e por outro senhor que se identificou como o representante da
empresa ROCHA (que emitiu o ACT questionado). Verificamos se tratar de obra da Prefeitura
Municipal de Porto Velho em convênio com o governo federal, onde a contratada foi a empresa
ROCHA, que subcontratou serviços da ANDRADE - evitaremos neste momento tecer quaisquer
comentários sobre a relação jurídica entre ambas as empresas, bem como sobre a legalidade
da subcontratação que lá foi identificada.
Entretanto, numa rápida análise do estado atual da obra, foi possível verificar que
há naquele Atestado a descrição de várias etapas da obra que ainda não foram concluídas algumas sequer iniciadas - motivo que levou a equipe diligência a desconfiar seriamente da
fidedignidade do atestado apresentado como comprovação da capacidade técnica necessária.
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Naquele momento, ainda em sede de diligência, o licitante foi convocado a
apresentar outro Atestado de Capacidade Técnica que contemplasse as exigências do Edital,
porém, de obra que estivesse de fato concluída, a fim de garantir a lisura do procedimento.
Passados 3 dias úteis, o único documento apresentado pelo licitante foi um
Atestado de Capacidade Técnica emitido por ele mesmo e em seu próprio favor, referente à
reforma da sua residência particular.
Impossível relevar a alta reprovabilidade do documento em questão, pelo que foi
recusado pelo pregoeiro, com a conseqüente inabilitação da empresa ANDRADE. Saliento que
todo o exposto foi detalhado de forma minudente no chat da sessão, disponível para livre
consulta na Ata gerada ao final do torneio licitatório.

3 - DA DECISÃO DO PREGOEIRO

Como averiguado na visita in loco as informações existentes no Acervo Técnico
emitido a partir do atestado de capacidade técnica subscrito pela empresa ROCHA COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA - ME não retratam a realidade dos serviços efetivamente executados, eis
que a obra ainda não foi concluída.
Portanto, sem aprofundar a discussão do procedimento de certificação empregado
pelo órgão fiscalizador, entendemos por inadmissível no presente certame os documentos
relacionados à obra em apreço. Ainda, o segundo atestado apresentado também foi recusado
por não se tratar de meio hábil e idôneo para a comprovação da habilitação exigida.
Ante todo o exposto, este Pregoeiro decidiu por desclassifica/inabilitar a proposta
da licitante ANDRADE ENGINEERING & CONSTRUCTTION EIRELLI - ME, com base nos itens
12.13 c/c 3.1 e 3.12 do Anexo IV do Edital, pois a empresa não logrou êxito em demonstrar
documentalmente tanto a capacidade técnica operacional quanto a profissional, mesmo após
abertura de diligência e oportunizada a entrega de documentos complementares.
Neste diapasão, será procedida a retomada à Etapa de Aceitabilidade para fins
de examinar as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, nos termos do inciso XVI do
art. 4° da Lei 10.520/02.
Por fim, visando uma maior transparência nos atos praticados, informo que todos
os documentos estão disponíveis no nosso site: http://www.tce.ro.gov.br/index.php/licitacao/.

Porto Velho, 22 de maio de 2018.

RENÇO ERIGIDO
MARL
Pregoeiro/Equipe de Apoio
Portaria 754/2017
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RLE CAYE
Pregoeira/Equipe de Apoio
Portaria 754/201 7

FELIPE ALEXANDRE SOUZA DA SILVA
Analista Judiciário / Engenheiro Eletricista
CAD 990758
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