
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SAÚDE

1ª ATA - SESSÃO PÚBLICA 
PARA CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

E ABERTURA DA HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016/CPL - SAÚDE

Processo: 08.00349/2016
Referência: Contratação  de  empresa  especializada  em  construção  civil  para
construção do Laboratório Central Municipal – LACEM/Porto Velho-RO

PREÂMBULO

No dia 13 de setembro, ass 9h e 00min, reuniram-se na Sala de Licitaçoses  Secretaria Municipal de
Saudde - SEMUSA,  a s Avenida Gov. Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, nesta cidade de
Porto  Velho,  Estado  de  Rondonnia, a  COMISSÃO  PERMANENTE DE  LICITAÇÃO  DA  SAÚDE  DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – CPL-SAÚDE/SEMUSA, instituídda pela Lei Complementar nº 553, de
12 de Dezembro de 2014, publicada no Diadrio Oficial do Municídpio nº 4.870, de 12 de dezembro de
2014, sob a presidenncia de ANTÔNIO FABRÍCIO P. DA COSTA, e os membros que ao final subscrevem,
devidamente nomeados, para proceder ao credenciamento, recebimento dos envelopes nº 01 e 02,
contendo,  respectivamente,  os  documentos  de  habilitaçaso  e  proposta  de  preços,  e  abertura  do
envelope nº 01 (habilitação) referente a licitaçaso supracitada, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime
de empreitada GLOBAL.
 

DO  CREDENCIAMENTO

Aberta a sessaso, o Presidente apresentou a comissaso, informou aos presentes o objetivo do referido
certame licitatodrio e fez uma explanaçaso a respeito dos procedimentos a serem adotados, ressaltando
que ated o final do credenciamento seraso aceitos novos licitantes. Iniciou-se a fase de credenciamento,
onde as licitantes entregaram ao Presidente os documentos de credenciamento em atendimento ass
exigenncias previstas no Edital, oportunidade em que o Presidente ressaltou que as codpias autenticadas
dos mesmos deveraso constar no Envelope nº 01 (Habilitaçaso). Compareceram ao certame licitatodrio
os representantes das Empresas:

-  CASTROL  LOCAÇÃO  DE  MAQUINAS  TRANSPORTES  E  SERVIÇOS  LTDA  -  EPP,  CNPJ:
08.612687/0001-28,  representado  legalmente  neste  ato  pela  Sra.  Rafaela  Gomes  da  Silva, RG  n.
1002521 SSP/RO e CPF n. 050420832-00;

- GOLD CONSTRUTORA LTDA-ME, CNPJ:  05.704.068/0001-75, representado legalmente neste ato
pelo Sr. Willou Alves do Espídrito santo, RG n. 1193981/RO e CPF n.019.805.302-22;

DAS OCORRÊNCIAS

Observa-se que a documentação da empresa GOLD CONSTRUTORA LTDA-ME encontra-se com
falha na ordem numérica, não constavam numeração na documentação do de acervo técnico, o
representante  transferiu  as  folhas  não  numeradas  para  o  final  da  documentação  e  as
renumerou.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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DA  ABERTURA  DO ENVELOPE  Nº 01

Foram entregues as Comissaso os envelopes nº 01 e 02, devidamente lacrados, sendo rubricados pela
comissaso e licitantes credenciados. Em seguida, a Comissaso procedeu com a abertura dos envelopes
nº 01 - Documentos de Habilitação, os quais foram rubricados por todos os presentes, analisados
pelos licitantes e acostados aos autos em epídgrafe.

Dando  prosseguimento,  o  Presidente  solicita  aos  licitantes  que  se  manifestem  quanto  a  alguma
irregularidade observada nos documentos de habilitaçaso; informa que a sessaso serad suspensa para
que a Comissaso proceda com a anadlise dos mesmos, quando serad observado, dentre outros pontos, a
procedenncia dos elencados pelos licitantes.

DO ENCERRAMENTO

Buscando  manter  a  lisura,  segurança  juríddica  e  transparenncia  nos  procedimentos  licitatodrios,  o
Gabinete do Secretadrio da Secretaria Municipal de saudde S SEMUSA editou a  Instrução Orientativa
nº 001/2015/GAB/SEMUSA/PMPV, de 22 de janeiro de 2015 publicada no Diário Oficial  do
Município – DOM  nº 4.898 de 27 de janeiro de 2015, que no seu art. 1º assim determina:

Art. 1º – A Comissão de Licitações da Saúde – CPL-SAÚDE, quando da suspensão para
análise de proposta, habilitação ou promoção de diligências,  DEVEM LACRAR todos os
envelopes e/ou documentos dos licitantes que somente serão analisados posteriormente,
numa próxima fase do certame licitatório, que deverão proceder conforme abaixo:

I -  O(s) meio(s) utilizado(s) para lacrar os envelopes e demais documentos deverão ser
totalmente indevassáveis e conferido(s) por todos os presentes na licitação
II  -   Os  envelopes  e  demais  documentos  poderão  ser  lacrados  em  caixas,  envelopes,
malotes, cofres, pastas, etc., desde que garantam a sua inviolabilidade;
III - A Comissão de Licitação da Saúde – CPL-SAÚDE deverá constar em Ata que todos os
presentes verificaram os lacres das documentações;
IV - Se for o caso, os participantes poderão rubricar o lacre.

Desta  forma,  foram  colocados  os  envelopes  nº  02  em um udnico  envelope  zipado  com lacre nº
018683, o qual foi vistado por todos os presentes. Ato contídnuo, o Presidente informa que suspenderad
a sessaso para anadlise dos documentos de habilitaçaso junto com o setor de engenharia e contabilidade.
Fica  acordado entre  as  partes  que a data de retorno da sessão  para divulgar o resultado do
julgamento da habilitação será previamente comunicada através de aviso no portal de compras
(semusa), telefone, ou e-mail. E nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessaso e lavrada a
presente Ata, que foi digitada por mim, Rosaneire Moreno da Silva _________ (Secretaria da CPL) que
depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Porto Velho - RO S 13  de setembro
de 2016, às 09:50 horas.

COMISSÃO:

Antônio Fabrício Pinto da Costa
Presidente 
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Carlos Jacó Aires Correa Júnior
Membro

Fabrícia Piltz de Souza
Membro

EMPRESAS:

CASTROL LOCAÇÃO DE MAQUINAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – EPP
CNPJ: 08.612.687/0001-28
Sra. Rafaela Gomes da Silva
RG n. 1002521 SSP/RO
CPF n. 950.420.832-00;

GOLD CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 05.704.068/0001-75
Sr. Willou Alves do Espídrito santo
RG n. 1193981/RO
CPF n.019.905.302-22;
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