
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

ANÁLISE

Análise nº 5/2022/SUPEL-ZETA

Pregão Eletrônico Nº 111/2022/SUPEL/RO

Processo Administra�vo Nº: 0042.427440/2020-76 – Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administra�vos - SUGESP

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de impermeabilização de lajes com materiais para atender as necessidades da Coordenadoria de
Núcleos Administra�vos – CONAD, a pedido da Superintendência de Gestão de Gastos Públicos - SUGESP.

 

Empresa Recorrente: TOMAZELLI SERVIÇOS EIRELI – GRUPO IBR, CNPJ n. 02.989.079/0001-50

 

1. DA NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇAO DE LAJES E DO BREVE CONTEXTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042.427440/2020-76

 

O processo administra�vo SEI 0042.427440/2020-76 é um processo an�go, que teve o primeiro memorando inserido em seu bojo em 11 de novembro de
2020, conforme documento id 0014306652. Em tal documento fora solicitada a contratação de empresa especializada para prestar serviços de Impermeabilização de
lajes com materiais e mão de obra para o Palácio Rio Madeira.

Os senhores David Guillermo Valdez Panduro, Assessor Técnico, e Fábio Ferreira Bentos, Coordenador dos Núcleos Administra�vos – CONAD,
descreveram no documento inaugural deste processo o porquê se fazia necessário a contratação dos serviços retromencionados, esclarecendo que haviam detectado:

 
“a ocorrência de infiltração de água nas lajes, ocasionando gotejamentos e vazamentos que por consequência acarretou danos aos equipamentos de computação, processos
administra�vos e transtornos para os funcionários do Palácio Rio Madeira.”

 

Mais adiante os servidores supra relatam que:

 



“(...) as infiltrações con�nuam causando prejuízos a estrutura das Edificações, móveis, forros, cabos elétricos, racks, elevadores (queimando placas de circuitos),
documentações, além do riscos aos usuários, pois estas infiltrações, nos pontos mais crí�cos, formam poças de água nos úl�mos pavimentos e escadarias.”

Noutro trecho, no memorando citado anteriormente, os servidores alertam para o fato de que:

 
“tal contratação é vital, considerando as condições climá�cas da região, sabendo-se da proximidade do período de chuvas, conhecido como inverno amazônico, quando então
tais ocorrências serão frequentes, alertamos que os pontos de fissuras e juntas de dilatação permite a permeabilização da água, aumentando ainda mais o risco de dano ao
patrimônio Público.”

 

Reputo como graves os relatos apresentados pelos servidores supra, e preocupo-me, como servidor estatutário que sou, com o prazo de 02 anos sem
que tenha sido possível concre�zar a contratação dos serviços requeridos, pois, sem os tais, a estrutura do Palácio Rio Madeira, no que diz respeito as lajes, encontra-se
comprome�da.

 

É espantoso ainda o relatório fotográfico apresentado no processo 0035.067613/2022-43, onde qualquer leigo pode constatar infiltração nas lajes,
danificação de impressos as e máquinas, problemas em estações de trabalhos de servidores do Palácio Rio Madeira, dentre outros.

 

Assim, em revisão do processo administra�vo em destaque, entendo que, respeitados os ditames da legislação e os princípios administra�vos, são
necessários todos os esforços a fim de garan�r a contratação dos serviços objeto do ato convocatório nº 111/2022/SUPEL, pois a cada dia que passa os danos ao
patrimônio público tendem a se ampliar, e não podemos nos quedar inertes frente a essa situação.

 

2. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

 

Após reanalisar o contexto do processo administra�vo SEI 0042.427440/2020-76 e verificar a extrema necessidade da contratação dos serviços de
impermeabilização de lajes para a própria segurança dos servidores que atuam no Palácio Rio Madeira e para a conservação dos bens públicos u�lizados para o
desempenho da a�vidade administra�va, entendo ser o caso da aplicação do princípio da autotutela.

 

Em apertada síntese, a autotutela abrange o poder de anular, convalidar e, ainda, o poder de revogar atos administra�vos, estando expressa no art. 53 da
Lei nº 9.784/99, art. 14 da Lei Estadual 3.830/2016, assim como na Súmula nº 473 do STF:

 
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por mo�vo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos.

Art. 14. A Administração Pública Estadual deve invalidar seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por mo�vo de conveniência ou
oportunidade respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Súmula 473 do STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por
mo�vo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.



 

No caso em epígrafe, é possível rever os atos anteriores no sen�do de conceder o pedido da empresa TOMAZELLI SERVIÇOS EIRELI – GRUPO IBR, já que,
analisando a ata do Pregão Eletrônico nº 111/2022/SUPEL, o único mo�vo que levou a recusa de sua proposta foi o fato de a licitante ter apresentado valor acima do
es�mado pela Administração. Embora tenha sido realizada duas tenta�vas de negociação de preços com a empresa supra, entendo ser possível sim nova tenta�va, a
medida em que a própria empresa afirma que está disposta a reduzir seu preço para adequar ao es�mado pela Administração.

 

Não se pretende aceitar proposta irregular da empresa TOMAZELLI SERVIÇOS EIRELI – GRUPO IBR, mas apenas implementar nova tenta�va de negociação
de preços, e adotarei tal medida com foco no interesse público, pois, havendo possibilidade de encerrar com êxito o certame em tela, seria totalmente irrazoável cerrar
os olhos para a extrema necessidade dos serviços de impermeabilização de lajes mencionados anteriormente - nesse ponto, coaduno com as afirmações da
pe�cionante.

 

Entendo que a decisão adota anteriormente fora correta, tanto que obteve parecer favorável da Procuradoria Geral do Estado, na pessoa dos es�mados
Drs. Brunno Correa Borges e Maxwel Mota de Andrade, bem como fora man�da pela ilustre Diretora Execu�va desta SUPEL, Dra. Amanda Talita de Sousa Galina, mas
estou seguro que nenhum dos colegas mencionados supra se opõem (desde que respeitada a legislação vigente e os princípios administra�vos) ao atendimento do
interesse público via contratação dos essenciais serviços essenciais apontados neste processo pelos técnicos da SUGESP.

 

Ademais, não podemos perder de vista o supraprincípio da indisponibilidade do interesse público, que nos ensina que a Administração deve realizar suas
condutas sempre velando pelos interesses da sociedade, mas nunca dispondo deles, uma vez que o agente público não goza de livre disposição dos bens e direitos que
administra, pois o �tular desses bens é o povo.

 

Noutras palavras, a indisponibilidade dos interesses públicos significa que sendo interesses qualificados como próprios da cole�vidade, não se encontram
à livre disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. Ao órgão administra�vo, cabe apenas curá-lo, já que não lhe é propriedade. As pessoas administra�vas
não têm disponibilidade sobre os interesses públicos confiados à sua guarda e realização. A Administração e suas pessoas auxiliares têm caráter meramente
instrumental.

 

Por fim, reitero, não posso como pregoeiro responsável pelo certame em tela, deixar de promover uma simples negociação de preços que tem ap�dão,
caso obtenha resultado posi�vo, de promover um bem essencial ao Estado de Rondônia e, consequentemente, a própria sociedade, vez que o comprome�mento da
estrutura do Palácio Rio Madeira pode comprometer o exercícios de a�vidades essenciais para a população, pois em tal estrutura administra�va funcionam a Secretaria
de Estado de Saúde - SESAU, a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, o Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes – DER, dentre outros órgãos e
en�dades importantes.

 

3. DECISÃO

 

Por todo exposto acima, decido, com base no princípio da indisponibilidade do interesse público, bem como da autotutela, súmulas nº 346 e 473 do STF,
e art. 14, da Lei Estadual nº 3.830/2016, deferir o pedido da empresa TOMAZELLI SERVIÇOS EIRELI – GRUPO IBR e implementar sessão de retorno de fase no Pregão



Eletrônico nº 111/2022/SUPEL, a fim de reabrir a negociação de preços com a empresa supra, registrando que, caso a empresa não se encontre com proposta regular,
ou mesmo deixe de atender as condições de habilitação, será desclassificada ou inabilitada, conforme instrumento convocatório do certame em tela.

 

Publique-se! Cumpra-se!

 

 

(conforme termos e assinatura digital abaixo)

 

Documento assinado eletronicamente por Jader Chaplin Bernardo de Oliveira, Pregoeiro(a), em 14/12/2022, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0034389646 e o código CRC 3B6D26DA.

Referência: Caso responda esta Análise, indicar expressamente o Processo nº 0042.427440/2020-76 SEI nº 0034389646

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

