Ano XVII • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019 • Edição MMMDCCLXIX
ESTADO ·a o PIAUI

É irregular a descll'ISSifié(\çlio de empre; a Hcilll.nU! por omissão de info1TT>a.,;;Jo de

CAMARA MUNICIPAL DE BURIT1 DOS LOPES

pouca rclcvãncia sem q11c tenhà sido feiia a dilig,!n.c üt fac:,Lltada pelo § 3ª do art. 43 da Lei

CNPJIMFI 10.707.613/000;1 -17

n• 8 .6661 1993. (Acórdào 61sno1 3 - Plenário)

IEND.: Av. Lu·ls.Gw:• lb-fftv.dw Sou!AI, 320, C,,enn<i,
IIURITI 1 :JOS LOPES - PI CD'7 MZao.o00
FONE -

(e6) 3363-1U2

Ao consta,ar incertezas sobre o cumpnmc:nto de disposir,;õe& lega.i s ou ediwlic.is.s,

É fo,ço~o rcconbcca a descla.s,;.fiução da c m ~ n,corrida. haja vislã que os

ora recorrido são plenamente saru\veís conforme rcoomenda o item 8 - DA

vlcios

151

SESSÃO D() PRECÃO E DO .JULGAMENTO ll!lra "C" "ml,; sendo aceitas

QS

propo~las que" Contenham vic.ios. por ODU6s-o,, irregularidades e/ou dcfcrto~. capa2c&

1;,.spc;<:·iabnçs1.to dúvida., q uo eo-vo lva.m c ritérios e i1itestmdos que obi'\..-tivzun. O(Hl'lprovar a

babil ita~o das empresas

i::m

dispuLJJ., o rcsponsá~cl pela conduçil.o do certame deve

p·roo-1ovcr di.Hg.encias para aç l ayar- Oij; fatos e oonfi.nnar o conléUd.õ dos doeu.mentas que
sçrvirão d.e 00:se pa.r3

@

tOU1.ad.a de decisão dá Adminh;tnç~o (iltl~ 43 . § J '\ da Lc:i

8.666/1993). (Acórdão 34 1812014 - Plenário)

de dificultar o julgamento e qne n lo forem pan 1vds de u neamento na própria
ffUi O ,

A ssim sendo, com ~
Para aSSegurar igualdade de condições a todos âqueles que queiram coo.ratar coro o

ldo no prtnclplo d• razoabUld,.de, da primazia do

iutcr-e55c p\lblic:o. decld.o m ," 11Cer • relC()nid• no ~erf'.ame de-ve,ndo ser re11llz•do •

Poder l>übl íco, a Const:i ruição Federal de 1988 trouxe no inciso XXI do art. 37 a previsão

dill;ênda, para qu " a reco rrida apresente a proposta

legal que obriga que a.s obros, serviços, compras e alienações públicas sejam fc:im.~ através

-cd.Hícla11 p or rratarcm d e aaús:sõcs possível de sc-rem Ah.ado,

de processo lidtalório.

dia.• a teu a con tar da d@nda dr5ta.

Esta previ

,,

com ,., c,,mplementações
n.o pra~-, de Dl:(dolõ!.)

o cor,stitucion:tl foi reg'\llamenlãda pela Lei Fédcnl n• 8.666, de 21 de

junho de 1993, aiuali:tada pelas Leis a• 8.883, de 8 de junho de: 1994, 9,648. de 27 de m;,.io
de 1998 e pela Lei 9.854. d.e 27 de o utubro de 1999. É a lçi scral de Licitações e Contr-alos

l!l?.lO ~ o.,;10 1

.s~

mais nada a ev ocar, r~:pc:itado.i.. o.~ principias consti tueion.ais do

plindJIIO da ral'.oabllldade, d .a prlmJl'Zia d'o lnteres.•e p úblico, Conheço do Recurso

apn.-scntado pc:la empresa BARBARA NUNES BARBOSA SANTOS EíRELI par11 no

Administntivoo .

ff•«rho. NEGAR~LRE PROVTM1i:-NTO, permanecendo o. empresa cl•.ssifi=da ;apta a

Seg11Ddo Mar,çal J uslen Filho, "'" licitação i

Mlfll

prot:ediMenw atlMinistn,tiw,

dlulp/inodo por- ld e por um alu ad,ninisJrati,.., p .m ü,,

'I"" Jet,,rm/11a

critérios

objl!tivos dt! ,u,lt!fiio da proposta de w ntr.raçiio ltlai, w,n 14,faMa, co• obserwlncia

f"N::1Tln,1t'l,e<:cr r\ O e<;::rt.arnc licitutório Prcgiio Presencial OOl/ 20 19.

Es•c éo j u l :-o•atne-nr:o. S .M.J.

Buriri dos Lopes i(Pl). 18 de jancirn de 2019.

prtncipto "" isonomia. co,uillrit/o por 11• 6,gíJo douulo de coMpetinci"
e:s~cifica n .

do

E ulália

Segundo Celso Anlôruo Bandeira de Mcllo. ""o lidt4Çifo ,uo tzlc.rnça.- duplo

ando Br-a•co de So s•
Pr·q:oclr■

ol>jl!fivo: proporcionar dll n,lidades ,:o--tmtais ,...,,.,;l,ilido.Jl!s de N"lili:,,rem
o negócir,

,,,,.;y

V1U1taj,no (pM • in:st,ruraç.ão de comped~ilo entre ofertantes

pr,eorde,.a..se a isso} e -,rurar
p,zrticlpafiO ,ros n,:-gócio11 que

•d#<inistroJ;;s éMU1jo de dispr,t,,,a,, a

tu:J.Y

llil fldSoa/1

I

@

go~rn....,l!ntais pr-l!tnld- re,r/i~r

co11t osporriculares".
A ssim aden1rnndo ao mérito do j11lga.mcnLQ, pa..<;Samos a discom.-r.

AOf> que lidam, com con.tn.ia.çõcs p<Lblic:as, é comum a d iscu.,;,sâo sObM a e,w:n.~o
do poder d.é dili~ncia no âmbito de pn.>Cedimc:nt,;,s lici1.au'>rios. Con.füa o que dispõe o art..

43, §39 , da lei de Jic-ilaçõcs;
"É facultada, â - omi5$ão ou autoridade supcriOt", cm qualqu.c r füse da licit'Jç:lo, a

promoção de di ligência de.stinada a esclaro::ccr ou
vedada a

II

complemenw a iJlstruçio do processo,

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar

originariamcDlc da proposta."

A rcaliuçã.o de dilig,~l,cias representa importante in$irumento concedido à
comi.s.são rc.,ponsável pela licitação (ou prego,::in;,) parti. o eso::la:reo::ime:nto de dúvidas
relacioruoda às propostaS.

Por trâs dessa prerrogi11iva cl)A)(lnltam-se a finalidade da busca da proposm mais
v;mtajooa pela Admini~Lraçiw. béttl como a aplicaÇ4lo do formali~TilO moderado nos
certames licitatórios pondcrad.o

com

o

principio

da

vinculação

ao

instrumento

convocatório.
Por l:ri.l dessa prenogadva eneontra.11>-'se • f'malidade d a busca ela p ropoHlll

mais vanta)os• peta Admln.lstraçio, bem como a aplicação do form•lismo

modtrad.o nos certame, Ucitalórios ponderado com o prlnápt.o da vfoc•l•çiío ao
instrameuto oonvocatório.
A promoção de diligência é incentivada pela jurisprudência do Tribunal de Conms
da U nião, oorno ocorrido

110

Ac6rd' o 2159/2016 do Plenário que indicou caber

;iQ

EXTRATO DE CONTRATO
~ooesso Adminilltrativo 005/2019 - CTL.
Procedimento Udtatódo: nº 00 /2019-INX.
Modalidade: Inexigibilidade.
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Consultoria,
Acompanhamento e Monitoramento de sistemas dos governos Federal e
Estadual, compreendendo a avaliação sistemática dos programas federais,
clipagem e análise de editais de captação de recw-sos no Munidpio de
Cajueiras do Piauí-PI.
Fundamento: Art.25, IL e.e, Art. 13, m da Lei 8.666/93.
Contratante:: Munidpio de Ca:jazeiras do Piaui - PI.
Contratado: Executiva Consulto.ria Pó.blica LTDA (Executiva Comultoria &
Projetos).
CNl'J do contratado: 21.850.903/0001-31.
Endereço: Rua Mato Grosso (Zona Sul), nº 74, Ba.in-o Frei Serafim, Teresina-PI.
ValOJ" do Contrato; R$ 4.685,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais)
mensais, por um período de 12 (dou) meses, totalizando R$ 56.220,00
(cinquenta e seis mil, d u2'.t!ntos e vinte reais).
Fonte de Recursos: Orçamento Geral do Município-Receitas Próprias.
Prazo de V igência; 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Data da Assinatura: 24 de janeiro de 2019.
Cajareíras do Piauí-PI, 24 de janeiro de 2019.

pregoeiro o cncaminhamcn.t o d.e "'diligência às licitantdl a fün de supt"ir lacuna q,_,anto às

informações coo$tank:~ da~ propostas, medida simples que privilegia a obtenção da
propo.~lá mais vantajosa e cvila a dcsclas.,ifü:açii,; indevida de propo,ruis".

Aldemar da Silva Gmno
Prefeito Municipal
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