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

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018/CPL-OBRAS
PROCESSO Nº 16.02.052-00/2017
OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  OBRAS  E  SERVIÇOS  DE
ENGENHARIA  PARA  REVITALIZAÇÃO  NO  COMPLEXO  TURÍSTICO  DA  ESTRADA  DE  FERRO
MADEIRA-MAMORÉ, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO – SEMI. 
 

PREÂMBULO

No dia 12 de setembro de 2018, às 11h00min, 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  002/2018/SML  de  18.01.2018,  publicada  no  DOM  nº  5.619  de
19.01.2018,  sob a presidência de CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA,  e os
membros  que  ao  final  subscrevem,  devidamente  nomeados,  para  informar  o
resultado de julgamento da documentação de habilitação referente à licitação
supracitada, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de empreitada GLOBAL. 

DA ABERTURA DA SESSÃO

Iniciada a sessão no horário programado, compareceu a sessão o representante
da  empresa:  COMPACTA  ENGENHARIA  LTDA-EPP,  CNPJ:  16.791.650/0001-32,
representada  neste  ato  pelo  Sr.  João  Lucas  Amorim  Souza  Lima,  CPF:
842.798.772-20.
 

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 a empresa: COMPACTA ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 16.791.650/0001-32 está
APTA 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. 
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 está APTA a
empresa  COMPACTA ENGENHARIA LTDA-EPP,  CNPJ Nº 16.791.650/0001-32,  a mesma
atendeu ao item 10.4 do instrumento convocatório.   
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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,
considera-se  HABILITADA a empresa: COMPACTA ENGENHARIA  LTDA-EPP,  CNPJ Nº
16.791.650/0001-32 por atender aos requisitos do edital.
Ressaltamos que a empresa COMPACTA ENGENHARIA EIRELI, apresentou a certidão
respectiva ao item 10.3.2-Prova de regularidade para com a Fazenda Federal,
mediante apresentação da Certidão conjunta de débitos relativos a tributos
federais e a Dívida Ativa da União, vencida na data 21/10/2017 e a certidão
respectiva ao item 10.3.3- Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual,
na verificação online da mesma consta a seguinte informação: “as informações
disponíveis sobre o contribuinte não são suficientes para que se considere
sua situação fiscal regular sem que ele compareça à agência de rendas mais
próxima”. Ressalte-se que a empresa COMPACTA ENGENHARIA EIRELI por apresentar
certidões  com  restrições  em  obediência  ao  item  7.1.1. havendo  alguma
restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao  momento  em  que  o  proponente  for  declarado  o  vencedor  do  certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de  eventuais  certidões  negativas  ou  positivas  com  efeito  de  certidão
negativa, logo tal certidão não tem o condão de inabilitar a empresa, neste
momento.

DAS OCORRÊNCIAS

Visando  a  celeridade  processual  o  representante  da  empresa  trouxe  nesta
oportunidade a certidão a que se refere o item 10.3.2 que após conferida
mostrou-se válida. Com relação certidão do item 10.3.3 a licitante informou
que diligenciará a receita estadual uma vez que certidão está válida. Foi
ressaltado que a entrega da certidão (item 10.3.2) antecipadamente tem o
simples condão de prestigiar a celeridade, posto que o licitante só teria a
obrigação da entrega posteriormente nos termos do item 7.1.1.

DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Em consonância com as análises técnicas realizadas a comissão decide por
considerar HABILITADA a empresa: COMPACTA ENGENHARIA LTDA-EPP por atenderem
aos requisitos do edital.

DA FASE RECURSAL

Indagado o interessado sobre a intenção de interpor recurso conforme prevê o
art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666/93, em obediências
aos preceitos legais, sendo que na sessão o representante  manifestou-se que
não tem interesse em recorrer da decisão da Comissão, renunciando o direito
conforme (Lei Federal nº 8666/93, art. 43, III).
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DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 PROPOSTA DE PREÇOS

Considerando a ausência de recurso da parte da empresa interessada foi aberto
o envelope de nº 02 (Proposta Comercial) o qual constava do invólucro de nº
5886173. O envelope foi vistoriado pelo interessado que atesta a sua lisura.
Após foi realizada a abertura do envelope de proposta de preços da empresa
COMPACTA ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ: Nº 16.791.650/0001-32, onde consta a sua
proposta devidamente numerada de 01 a 64, expressando o valor global de R$
1.951.242,89 (um milhão novecentos e cinquenta e um mil duzentos e quarenta e
dois reais e oitenta e nove centavos).

ENCERRAMENTO

O Presidente informa que a sessão será suspensa para análise da proposta de
preços pela assessoria de Engenharia, saindo o interessado ciente que  o
resultado será proferido dia 14.09.18 às 10h00min. Ressaltamos que todos os
atos  realizados  por  esta  Comissão  serão  publicados  no  sítio  eletrônico
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, 12 de setembro de 2018, às
11h30min.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS

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

CARLA LAURIANE DE ARAÚJO
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH

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

COMPACTA ENGENHARIA LTDA-EPP
CNPJ: 16.791.650/0001-32
SR. JOÃO LUCAS AMORIM SOUZA LIMA
CPF: 842.798.772-20.
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