
Proc. nº 02.00318/2018

fls. -------------

Visto. –---------

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GERAL - CPL-GERAL

Processo: 02.00318/2018
Assunto:  Concorrência pública n° 002/2019/CPL-GERAL/SML
Objeto:   Contratação de Agência especializada na prestação de serviços 
técnicos de publicidade e propaganda, de caráter educativo e informativo
institucional e de orientação social, para atender a Prefeitura do 
Município de Porto Velho.

ATA DE SESSÃO
 

PREÂMBULO

No dia 10 de setembro de 2019, às 09h30min, reuniram-se na Sala de aula
do Teatro Banzeiros, situado à Rua José do Patrocínio, nº 110, Bairro
Centro, Porto Velho – RO (horário Local), nesta cidade de Porto Velho,
Estado  de  Rondônia,  a  COMISSÃO  PERMANENTE DE  LICITAÇÃO  GERAL  DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,  instituída pela  Lei Complementar nº 654, de
06.03.2017, publicada no DOM nº 5.405 de 06 de março de 2017, PORTARIA
Nº  002/2019/SML  de  20.02.2019,  publicada  no  Diário  Oficial  dos
Municípios  do  Estado  de  Rondônia  nº  2.401  de  20.02.2019,  sob  a
presidência  de IRANEIVA  SILVA  COSTA,  e os  membros  que  ao  final
subscrevem,  devidamente  nomeados,  com  a  finalidade  de  procederem  o
recebimento dos documentos de credenciamento, bem como dos invólucros de
nº 1, 2, 3 e 4 com as Propostas Técnica e de Preços e abertura dos
invólucros  de  nº  1  e  3,  da  Concorrência  pública  n°  002/2019/CPL-
GERAL/SML,  formalizada  pelo  Processo  Administrativo  n°  02.00318/2018,
tendo como Objeto  Contratação de Agência especializada na prestação de
serviços técnicos de publicidade e propaganda, de caráter educativo e
informativo  institucional  e  de  orientação  social,  para  atender  a
Prefeitura  do  Município  de  Porto  Velho,  de  acordo  com  a  Lei  n°
12.232/2010, de 29 de abril de 2010, e de forma a complementar, a Lei
geral de Licitações e Contratos Administrativos n° 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e a Lei n° 4.680, de 18 de junho de 1.965.

DA SUSPENSÃO DA ABERTURA DA SESSÃO

Em que pese eivados esforços para realização da abertura da sessão, em
razão  da  decisão  exarada  pela  magistrada  nos  autos  do  Mandado  de
Segurança interposto pela empresa Ágil Publicidade Propaganda – LTDA, na
1ª Vara da Fazenda Pública, Processo n. 7039178-78.2019.8.22.0001, que
concedeu  liminar  com  escopo  de  SUSPENDER  a  realização  do  certame,
informamos que a Comissão, em atendimento ao exarado nos autos da lide
retromencionada não dará prosseguimento  às  demais  etapas  do  certame,
tendo  sido  colhido  apenas  a  lista  (doc.  Anexo)  de  presença  dos
licitantes e assessores presentes. 
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Frisa-se  que  a  Oficial  de  Justiça  fez-se  presente  para  entregar  a
referida Liminar, minutos antes  da  realização  do  certame  na  sede da
Superintendência Municipal de Licitações – SML, tendo sido encaminhada
ao  teatro  banzeiros,  onde  ocorria  a  cessão.  Não  obstante,  ao  ser
informada da diligência via telefone, prontamente a Presidente da CPL-
GERAL suspendeu o prosseguimento dos trabalhos da comissão. 

Após declarar a efetiva suspensão do certame e, antes do encerramento do
ato, a Presidente da comissão discorreu sobre as impugnações sofridas no
decorrer do certame, enfatizou que os termos do Mandado de Segurança já
haviam  sido  discutidos  e  julgados  em  sede  de  impugnação  conforme
respostas publicadas no Portal do Município de Porto Velho. Ademais,
informou aos licitantes presentes, que a comissão ao realizar pesquisa
no CNPJ daquelas empresas que propuseram impugnação, obteve a informação
de que uma delas possuí situação baixada naquele registro e, outra, nem
mesmo  o  possuí,  dando  ênfase  de  que  todos  os  atos  serão  objeto  de
análise, bem como serão comunicados às autoridades institucionais, caso
haja necessidade.

ENCERRAMENTO

Buscando  manter  a  lisura,  segurança  jurídica  e  transparência  nos
procedimentos licitatórios, a Comissão Permanente de Licitação Geral, em
obediência  ao  determinado,  encerra  o  presente  ato  sem  realizar  o
recebimento dos envelopes, credenciamentos, ou quaisquer outras fases do
certame, precisamente às 11h:24min do dia 10 de setembro de 2019, tendo
Eu, André Lopes Shockness, Servidor Público Matrícula 249715, encerrado
a presente ata, que subscrevo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GERAL

VÂNIA RODRIGUES DE SOUZA                  ANDRÉ SHOCKNESS 
      Equipe de Apoio - SML                Membro CPL-GERAL/SML/PVH

 CARLA LAURIANE DE ARAÚJO                   LUDSON NASCIMENTO 
   Membro CPL-GERAL/SML/PVH                 Equipe De Apoio - SML

  IRANEIVA DA SILVA COSTA
  Presidente da CPL-GERAL/SML 
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