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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.682/2018-EMSERH 

 
 
Assunto: Realização de Diligência. 
 

 
O Agente de Licitação da EMSERH, abaixo assinado, notifica a licitante M DOS 

M PERES DE BRITO SERVIÇOS GRÁFICOS – GRÁFICA GEMA, participante da licitação 
em epigrafe, objetivando o Registro de preços para contratação de empresa para 
fornecimento de material de expediente. 

 
De acordo com art. 2° do RILC/EMSERH, as contratações são precedidas de 

licitação, (...), destinando-se garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e 
a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de 
vida do objeto, evitando operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, 
observados os princípios da legalidade, da celeridade, da razoabilidade, da 
proporcionalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional 
sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade, do 
julgamento objetivo, da finalidade, da motivação, da ampla defesa, do contraditório, do justo 
preço e da seletividade. 

 
Conforme previsto no subitem 3.11, alínea “a” do edital, bem como no art. 89 do 

RILIC/EMERH, “É facultada ao Agente de Licitação ou Autoridade Competente da 
EMSERH, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente no envelope contendo a proposta ou 
envelope contendo a documentação, salvo os documentos ou informações de caráter 
elucidativo ou esclarecedores dos constantes do processo”. 

 
A realização de diligências representa importante instrumento concedido à 

comissão responsável pela licitação (ou pregoeiro) para o esclarecimento de dúvidas 
relacionadas às propostas. 

 
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. 

 
A promoção de diligência é incentivada pela jurisprudência do Tribunal de 

Contas da União, como ocorrido no Acórdão 2159/2016 do Plenário que indicou caber ao 
pregoeiro o encaminhamento de “diligência às licitantes a fim de suprir lacuna quanto às 
informações constantes das propostas, medida simples que privilegia a obtenção da 
proposta mais vantajosa e evita a desclassificação indevida de propostas”. 

 
O TCU por meio do Acórdão 3.381/13 – Plenário já se manifestou a respeito da 

necessidade de realização de diligência em razão da ausência de informação em propostas 
de preços. 
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Representação relativa a pregão eletrônico para registro de preços, 
conduzido pela (omissis), destinado à aquisição parcelada de 
equipamentos de informática apontara, dentre outras irregularidades, 
a desclassificação indevida de diversas licitantes em razão da 
ausência, em suas propostas, de informações sobre a 
marca/modelo, a garantia ou o prazo de entrega dos 
equipamentos ofertados. Realizadas as oitivas regimentais após a 
suspensão cautelar do certame, o relator anotou que tal 
procedimento, "de excessivo formalismo e rigor" foi determinante 
para a adjudicação de alguns itens por valores acima do preço de 
referência. Acrescentou que apesar de o edital exigir do licitante o 
preenchimento adequado do campo “descrição detalhada do objeto 
ofertado”, sob pena de desclassificação, e de o art. 41 da Lei 
8.666/93 fixar que "a Administração não pode descumprir as normas 
e condições do edital", não poderia o gestor interpretar tais 
dispositivos "de maneira tão estreita". Nesse sentido, destacou que 
"as citadas disposições devem ser entendidas como prerrogativas do 
poder público, que deverão ser exercidas mediante a consideração 
dos princípios basilares que norteiam o procedimento licitatório, 
dentre eles, o da seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração". Por fim, consignou o relator que, no caso concreto, 
caberia ao pregoeiro "encaminhar diligência às licitantes (art. 43, § 
3º, da Lei nº 8.666/1993), a fim de suprir as lacunas quanto às 
informações dos equipamentos ofertados, medida simples que 
poderia ter oportunizado a obtenção de proposta mais vantajosa". O 
Tribunal fixou prazo para a anulação dos itens impugnados, sem 
prejuízo de cientificar a (omissis) das irregularidades, nos termos 
propostos pelo relator. 
 
(Informativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos nº 180 
do Tribunal de Contas da União, Acórdão 3.381/13 – Plenário, TC 
016.462/2013-0, Rel. Min. Valmir Campelo, 04.12.2013). 

 
 
Considerando que a empresa M DOS M PERES DE BRITO SERVIÇOS 

GRÁFICOS – GRÁFICA GEMA, não apresentou em sua proposta de preços as marcas dos 
produtos ofertados, solicito a titulo de diligência que a mesma apresente no prazo de 2 
(dois) dias uteis (até 27/06/2018) as marcas dos produtos ofertados em sua proposta 
de preços, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 

 
 

São Luís (MA), 25 de junho de 2018. 
 

________________________ 
Raulifran da Silva Costa 

Agente de Licitação da EMSERH 
Matricula n° 3162 

 


