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

2ª ATA DA SESSÃO PÚBLICA – RESULTADO DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019/CPL-OBRAS
PROCESSO Nº 10.00145/2018 
OBJETO: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  OBRAS  E  SERVIÇOS  DE
ENGENHARIA PARA  RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
MEIO FIO E SARJETA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO.
 

PREÂMBULO

No dia 29 de agosto de 2019, às 13h30min, reuniram-se na Sala de
Licitações  da  SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML, Sito  à  Av.
Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-022; Porto Velho –
RO, nesta cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, a COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO  DE  OBRAS  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 e PORTARIA Nº 002/2019/SML de 20.02.2019, publicada no Diário Oficial
dos Municípios do Estado de Rondônia nº 2401 de 20.02.2019, sob a presidência
de CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA, e os membros que ao final subscrevem,
devidamente nomeados, para proferir o  resultado da análise da habilitação,
referente à licitação supracitada, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de
empreitada GLOBAL. 

ABERTURA

Iniciada a sessão no horário programado foi constatada a  ausência de
todos  os  proponentes,  o  Presidente  então  concedeu  15(quinze)  minutos  de
tolerância, ainda assim, foi mantida a situação original.

DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO 

Após análise da Documentação de Habilitação a Comissão informa:

PARECER CONTÁBIL: de acordo com Parecer Contábil, exarado pelo Sr. Contador
Sidomar  Pereira  da  Silva,  anexo  a  esta  ata,  para  análise  quanto  a
Qualificação Econômica e Financeira das empresas, em atendimento ao item
10.5.1 do edital, “foram analisados as Demonstrações Contábeis, e CONCLUÍMOS
que  as  empresas  abaixo  discriminadas  estão  APTAS e  QUALIFICADAS
ECONOMICAMENTE, em relação as exigências dos índices de liquidez, revestindo
o ente público de todos os cuidados, atendendo os princípios constitucionais
da economicidade e eficiência, em que a licitante foi avaliada de forma
preventiva das suas condições patrimoniais, financeiras e econômicas: 

• MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 08.666.201/0001-34,
• PLASTIFLEX EMPREEND. DA AMAZÔNIA LTDA, CNPJ Nº 01.426.97/0001-73, 
• M.S.M INDUSTRIAL LTDA, CNPJ Nº 05.394.853/0001-79, 
• CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ Nº 20.119.762/0001-19,
• J.J. CONSTRUÇÕES MONTAGENS INDUSTRIAIS, CNPJ Nº 11.411.952/0001-14;
• E J CONSTRUTORA, CNPJ Nº 10.576.469/0001-27;
• MASTER ENGENHARIA EIRELI-EPP, CNPJ Nº 04434.500/0001-92.
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Enquanto  a  empresa  MOTRIZ  ENGENHARIA  E  CONSTRUÇÕES  LTDA,  CNPJ  Nº
11.105.698/0001-26,  está  INAPTA portanto DESQUALIFICADA ECONOMICAMENTE, por
descumprimento ao item 10.6.2.31, mesmo após a aplicação do item 10.6.2.42.

O Parecer do profissional citado é parte integrante da presente Ata,
onde será possível consultar suas razões completas.

PARECER DA ENGENHARIA: de acordo com Parecer Técnico, do Sr. Jarbas Carvalho
dos Santos, anexo a esta ata, para análise quanto a Qualificação Técnica das
empresas, em atendimento ao item 10.4 do edital, verificou-se que as empresas
abaixo discriminadas estão APTAS no tocante a qualificação técnica:
 

• MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 08.666.201/0001-34,
• PLASTIFLEX EMPREEND. DA AMAZÔNIA LTDA, CNPJ Nº 01.426.97/0001-73, 
• M.S.M INDUSTRIAL LTDA, CNPJ Nº 05.394.853/0001-79, 
• CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ Nº 20.119.762/0001-19,
• J.J. CONSTRUÇÕES MONTAGENS INDUSTRIAIS, CNPJ Nº 11.411.952/0001-14;
• E J CONSTRUTORA, CNPJ Nº 10.576.469/0001-27;
• MASTER ENGENHARIA EIRELI-EPP, CNPJ Nº 04434.500/0001-92.

Enquanto  a  empresa  MOTRIZ  ENGENHARIA  E  CONSTRUÇÕES  LTDA,  CNPJ  Nº
11.105.698/0001-26,  está  INAPTA portanto  DESQUALIFICADA  TECNICAMENTE,  por
descumprimento ao item 10.5.13. 10.5.24. 

O Parecer do profissional citado é parte integrante da presente Ata,
onde será possível consultar suas razões completas.

ANÁLISE DA COMISSÃO: a referida análise fora feita pelo Presidente e membros
da Comissão Permanente de Licitação de Obras. Em consonância com as análises
técnicas  realizadas as  quais foram  acatadas integralmente  pela Comissão,
consideram-se  HABILITADAS as  empresas  abaixo  discriminadas  pelo  pleno
atendimento aos termos do edital: 

• PLASTIFLEX EMPREEND. DA AMAZÔNIA LTDA, CNPJ Nº 01.426.97/0001-73, 
• M.S.M INDUSTRIAL LTDA, CNPJ Nº 05.394.853/0001-79, 
• CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ Nº 20.119.762/0001-19,
• J.J. CONSTRUÇÕES MONTAGENS INDUSTRIAIS, CNPJ Nº 11.411.952/0001-14;
• E J CONSTRUTORA, CNPJ Nº 10.576.469/0001-27;
• MASTER ENGENHARIA EIRELI-EPP, CNPJ Nº 04434.500/0001-92.

Por outro lado restaram INABILITADAS as empresas:

1Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o cálculo do índice de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com o resultado igual ou superior a 1 ( = > 1 ), calculados de acordo com a aplicação das
fórmulas. 
2 A empresa licitante que apresentar resultado menor a 1 (um), em qualquer dos índices constantes no subitem 10.6.2.1 deste
Edital,  deverá  comprovar  capital  social  registrado  ou  patrimônio  líquido  mínimo  de  10%  (dez  por  cento)  do  montante  da
contratação, de acordo com os parágrafos 2° e 3°, do artigo 31 da Lei 8.666/93. 

3 Certidão de registro da licitante junto ao CREA ou CAU, com validade na data da apresentação da proposta;
4Certidão do Registro do(s) Responsável(is) Técnico(s), emitidos pelo CREA ou CAU com validade na data da apresentação da
proposta; 
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• MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 08.666.201/0001-34,
pela apresentação de certidão a que se refere o item 10.4.65 vencida.
Ressaltamos que a citada empresa não declarou-se como ME ou EPP para
fazer jus a apresentação posterior, ademais, mesmo diante da consulta
ao cadastro de fornecedores desta municipalidade (fls.1949) ou ainda o
SICAF (fls. 1943) não foi possível obter tal certidão.

• MOTRIZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 11.105.698/0001-26,  da
mesma forma,  pela apresentação de certidão a que se refere o item
10.4.6 vencida. Ressaltamos que a citada empresa não declarou-se como
ME  ou  EPP  para  fazer  jus  a  apresentação  posterior,  contudo,  em
pesquisa no SICAF foi possível comprovar a validade da certidão(fls.
1951).  Contudo,  ambos  os  questionamentos  dos  técnicos  consultados
sugerem sua inabilitação, seja na área contábil por descumprimento ao
item 10.6.2.3, mesmo após a aplicação do item 10.6.2.4 (seu patrimônio
líquido não alcança o mínimo exigido, conforme fls. 1325), quanto na
área técnica de engenharia por descumprimento ao item 10.5.1. 10.5.2.

DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS 

Em  que  pese  a  manifestação  da  empresa  J.J.  CONSTRUÇÕES  MONTAGENS
INDUSTRIAIS, CNPJ Nº 11.411.952/0001-14 entre outras empresas, na sessão
inaugural tratar-se na prática de antecipação de recurso, a comissão não
pode  se  furtar  aos  fatos  relatados,  visando  sua  plena  elucidação  foram
realizadas diligências para tanto.

• “na documentação da empresa M.S.M INDUSTRIAL LTDA, há divergência na
data de contrato social com a data de alteração contratual no CREA/AC
e CREA/RO; 

• que há divergência na data de contrato social com a data de alteração
contratual no CREA da empresa PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZÔNIA
LTDA”

Considerando o texto exposto nas certidões de registro e quitação no
sentido que “Certificamos, mais, que esta certidão não concede a empresa o
direito de executar quaisquer serviço (s) técnicos (s) sem a participação
real e efetiva do (s) responsável (is) técnico (s)abaixo citado e perderá a
sua  validade  se  ocorrer  qualquer modificação  nos  dados  cadastrais  nela
contida, após a data da expedição e bem como se constatadas irregularidades
supervenientes" a comissão realizou diligência, nos termos do item 13.156,
perante o CREA/RO, conforme e-mail encaminhado (fls. 2021) e protocolado
pessoalmente  gerando  o  protocolo  de  fls.2043.  Aquele  Conselho  retornou
manifestação por meio de Parecer Jurídico nº 037-2019-ASJUR-CREA-RO, que é
anexo  a  esta  ata  (fls.  2041-2042  dos  autos).  Dando  conta,  de  maneira
resumida,  que  ainda  que  a  certidão  expresse  a  condição  de  validade  no
sentido de não ocorrerem alterações após a sua emissão “É de bom alvitre

5Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão de débitos relativos a tributos Federais
e à Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (seguridade social – INSS), dentro da validade, vencida

6É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinada a esclarecer ou apresentar
instrução do processo. 
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observar que eventual alteração no quadro técnico da empresa, apesar de
invalidar a certidão anteriormente expedida, conforme visto, não importa
dizer  automaticamente  que  determinada  empresa  não  esteja  tecnicamente
inabilitada para essa ou aquela atividade do sistema CONFEA/CREAs, pois sua
competência e atuação se expressa pela composição de seu quadro técnico, uma
vez que nos termos dos artigos 47, caput, e 48, caput e parágrafo único,
ambos da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA (…) Eventual alteração cadastral
da empresa deveria ser comunicada ao CREA-RO e de fato provoca a invalidação
da  certidão  expedida,  procedimento  esse  que  deve  ocorrer  exclusivamente
através do CREA, contudo, não induz ao pensamento de que determinada pessoa
jurídica não possa exercer a atividade de engenharia ou agronomia, devendo-
se analisar a atual composição de se quadro técnico e acervo técnico dos
profissionais que a compõe...”

Em  que  pese  a  necessária  consulta  ao  órgão  expedidor  das  citadas
certidões, na maioria dos casos sob análise os documentos não demonstram
essa alteração posterior do contrato da social da empresa em relação a data
de expedição da certidão de registro e quitação da pessoa jurídica como
noticiou o representante, excetuada a certidão da empresa M.S.M INDUSTRIAL
LTDA, CNPJ Nº 05.394.853/0001-79, do CREA/RO (fls. 1450), contudo, a empresa
também apresentou a mesma quitação do CREA/AC (fls. 1448), onde é a sua
sede,  não é  demais ressaltar  que o  edital não  exigiu o  registro neste
estado,  muito  embora  se  vencedora  a  licitante  (se  proveniente  de  outro
estado) deva realizar “anotação” para atuar, segundo as informações obtidas
na diligência. Outro fato relevante é que a alteração procedida foi do
endereço  das  filiais  (fls.  1426-1431  –  contrato  social),  logo,  seguindo
integralmente  o  texto  da  certidão  que  se  refere  a  alterações  “nas
informações  nela  contidas”  também  não  seria  razoável  desconsiderar  a
certidão já que, o endereço das filiais não é informação que consta da
certidão da matriz, ademais, os itens mais relevantes, como o capital social
e os responsáveis técnicos se mantiveram inalterados o que corroboram ainda
mais quanto a capacidade técnica das empresas impugnadas.

Veja, a aferição da capacidade técnica das empresas foi devidamente
analisada  por  Profissional  Habilitado,  qual  seja  o  Assessor  Técnico  de
Engenharia,  Engenheiro  Civil  Sr.  Jarbas  Carvalho,  que  para  fazer  tal
aferição analisou tanto os Atestados de Capacidade Técnica trazidos, quanto
os acervos dos profissionais indicados pelas empresas licitantes, diante de
sua análise e demais documentos que instruem o processo não há elementos
razoáveis que levem a comissão duvidar da capacidade técnica das empresas
citadas.

• não declarou/informou engenheiro na equipe técnica apresentada; não
consta assinatura no termo de encerramento da empresa;

Quanto a equipe técnica apresentada pela empresa M.S.M. industrial
LTDA,  consta  nas  folhas  1478  e  1471,  as  declarações  dos  engenheiros  e
responsáveis  técnicos  da  empresa.  O  termo  de  encerramento  (fls.  1500),
também  está  assinado,  contudo,  mesmo  que  não  estivesse  não  é  documento
exigido no edital portanto não relevante para análise.

• “a empresa E J CONSTRUTORA não apresentou declaração de anuência dos
profissionais;”
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Consta  nas  folhas  1789  e  1790  as  declarações  de  anuências  dos
profissionais responsáveis pela empresa.

• “a  empresa  MADECON  ENGENHARIA  E  PARTICIPAÇÕES  EIRELI  está  com  a
Certidão Federal vencida; não apresentou declaração de ME/EPP; não
apresentou declaração de anuência do profissional;”

Verificada  a  procedência  dos  questionamentos  trazidos  a  comissão,
conforme tópico de julgamento decidiu por inabilitar a empresa MADECON.

• “a  empresa  MOTRIZ  ENGENHARIA  E  CONSTRUÇÕES  LTDA,  não  apresentou
certidão de registro da empresa e do profissional no CREA e Certidão
Federal está vencida.”

Verificada  a  procedência  dos  questionamentos  trazidos  a  comissão,
conforme tópico de julgamento decidiu por inabilitar a empresa MOTRIZ.

• O  representante  da  empresa  E  J  CONSTRUTORA,  informou  que  “a
declaração  de  anuência  apresentada  pela  empresa  J.J.  CONSTRUÇÕES
MONTAGENS INDUSTRIAIS, não indica a licitação que se destina”.

Em que pese a anuência de fls. 1678 não explicitar a licitação na
declaração anterior, consta a “declaração de disponibilidade” assinada pelo
mesmo  profissional,  com  todas  as  informações  referentes  a  licitação,
considerando atendido ao item em questão. 

• A  representante  da  empresa  M.S.M  INDUSTRIAL  LTDA,  informou  que
“existe divergência da assinatura constante nas fls. 45 e fls. 70-71
da documentação da empresa J.J. CONSTRUÇÕES MONTAGENS INDUSTRIAIS”.

Verificada  a  procedência  dos  questionamentos  trazidos,  a  Comissão
realizou diligência junto a empresa J.J. CONSTRUÇÕES MONTAGENS INDUSTRIAIS,
possibilitando  que  a  empresa  por  qualquer  meio  idôneo  e  verificável
trouxesse  confirmação  do  profissional  quanto  ao  encargo  atribuído  a  ele
neste certame. Atendendo ao prazo estipulado a empresa encaminhou “Escritura
Pública  Declaratória”  proveniente  do  2º  Tabelionato  de  Notas  em  Belo
Horizonte – MG, onde o Sr. Jairo José Saliba ratificando as declarações,
além  da  “Declaração  de  Confirmação  de  Responsabilidade”  com  firma
reconhecida, ambos documentos anexos aos autos fls. 2026-2027 e fls. 2039 e
de verificação online. Portanto, a comissão entendeu devidamente sanada a
dúvida quanto a autoria da assinatura aposta às fls. 1654 e 1679 dos autos.

DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Em consonância com as análises técnicas realizadas a comissão decide por
considerar HABILITADAS as empresas:

• PLASTIFLEX EMPREEND. DA AMAZÔNIA LTDA, CNPJ Nº 01.426.97/0001-73, 
• M.S.M INDUSTRIAL LTDA, CNPJ Nº 05.394.853/0001-79, 
• CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ Nº 20.119.762/0001-19,
• J.J. CONSTRUÇÕES MONTAGENS INDUSTRIAIS, CNPJ Nº 11.411.952/0001-14;
• E J CONSTRUTORA, CNPJ Nº 10.576.469/0001-27;
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• MASTER ENGENHARIA EIRELI-EPP, CNPJ Nº 04434.500/0001-92.

DA FASE RECURSAL DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

O  Presidente  então  questiona  aos  representantes  das  empresas  quanto  a
interposição de recurso quanto ao julgamento da habilitação, conforme prevê o
art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666/93, considerando a
ausência dos interessados será providenciado a publicação do resultado nos
meios  oficiais,  cientificando  os  interessados  que  será  enviado  aos  seus
endereços  eletrônicos  modelo  de  termo  de  renúncia  recursal,  para,  caso
desejem, possam fazê-lo, possibilitando esta comissão a prosseguir com o
certame com a maior brevidade possível.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o Presidente informa que a sessão será suspensa para aguardar o
prazo recursal quanto ao resultado da análise da habilitação. Ressaltamos que
todos  os  atos  feitos  por  esta  Comissão  serão  publicados  no  sítio
www.portovelho.ro.gov.br. E nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
sessão e lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai
assinada  pelos  presentes.  Porto  Velho  –  RO,  29  de  agosto  de  2019,  às
13h45min.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS

CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA
PRESIDENTE CPL-OBRAS/SML/PVH

JANIM DA SILVEIRA MORENO
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH

LUCIETE PIMENTA DA SILVA
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH
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