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2ª ATA DA SESSÃO PÚBLICA – RESULTADO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2019/CPL-OBRAS
PROCESSO Nº 08.0504/2019 
OBJETO: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  OBRAS  E  SERVIÇOS  DE
ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE MORRINHOS
 

PREÂMBULO

No dia 23 de janeiro de 2020, às 13h00min, 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, 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 dos documentos de habilitação,
referente à licitação supracitada, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de
empreitada GLOBAL. 

ABERTURA

Iniciada a sessão no horário programado, conforme comunicado publicado no
sítio  www.portovelho.ro.gov.br e  informado  aos  licitantes  nos  seus
respectivos endereços eletrônico(e-mail), anexos aos autos, constatou-se a
ausência das 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 Técnico Contábil nº 222/2019, exarado
pelo Sr. Contador Sidomar Pereira da Silva, anexo aos autos(fls.783-784),
quanto à análise da Qualificação Econômica e Financeira das empresas, em
atendimento  ao  item  10.5  do  edital,  “foram  analisados  as  Demonstrações
Contábeis e CONCLUÍMOS que as empresas: ATIVA CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E COM.
EIRELI, CNPJ Nº 00.950.056/0001-07,VCS – VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-
EPP,  CNPJ  Nº  17.732.735/0001-02, FATORIAL  CONSTRUÇÕES  LTDA,  CNPJ  Nº
10.767.690/0001-62 e CONSTRUTORA TABAPUÃ LTDA – EPP, CNPJ Nº 04.457.238/0001-
00, 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,  visando  à  tomada  de  decisões  sem  risco  de
interrupção de um futuro contrato. 
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PARECER DA ENGENHARIA: de acordo com a análise técnica do engenheiro civil
Sr.  PEDRO  GONÇALVES, anexa  aos  autos(fls.795-799),  quanto  à  análise  da
Qualificação Técnica das empresas, em atendimento ao item 10.4 do edital, o
engenheiro consultado concluiu que: “1. Pelo apresentado e analisado nos
documentos delimitados pelo Despacho que motivou esta análise, a licitante
“ATIVA CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E COM. EIRELI”, CNPJ No 00.950.056/0001-07,
“VCS- VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP”, CNPJ No 17.732.735/0001-02,
“CONSTRUTORA TABAPUÃ LTDA”, CNPJ N 04.457.238/0001-00, consideram-se  APTAS
PARA HABILITAÇÃO, salvo melhor juízo. Em iguais condições de análise, a
licitante “FATORIAL CONSTRUÇÕES LTDA”, CNPJ Nº 10.767.690/0001-00, por não
atendimento  ao  quesito  3  (Comprovação  de  aptidão  da  empresa  de  forma
individual, para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o
objeto da obra, através de Atestado (s) ou certidão (s) de Execução de obra),
considera-se INAPTA PARA HABILITAÇÃO  ,   salvo melhor juízo. 

ANÁLISE  DA  COMISSÃO: Considerando  a  natureza  técnica  das  análises  acima
citadas, a Comissão decide por acatá-las integralmente. Também foi realizada
análise pelo Presidente e membros da Comissão Permanente de Licitação de
Obras, de onde concluiu que as empresas “ATIVA CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E COM.
EIRELI”,  CNPJ  No  00.950.056/0001-07,  “VCS  -  VIEIRA  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS
EIRELI-EPP”, CNPJ No 17.732.735/0001-02, “CONSTRUTORA TABAPUÃ LTDA”, CNPJ N
04.457.238/0001-00,  restaram HABILITADAS,  por atenderem aos requisitos de
habilitação.  Por  outro  lado,  a  empresa  FATORIAL  CONSTRUÇÕES  LTDA,  CNPJ:
10.767.690/0001-62, não apresentou atestado de capacidade técnica, contudo ao
consultar a CAT do profissional indicado, foi verificado documento tido como
“autodeclaração técnica” em detrimento de atestado de capacidade técnica,
pois trata-se de serviços em que a FATORIAL CONSTRUÇÕES LTDA, contrata ela
mesma para executar, sem esquecer as demais impropriedades detectadas em sua
habilitação pelos demais profissionais técnicos consultados, sendo assim, por
não atender aos requisitos de habilitação, restou INABILITADA. Os órgãos de
fiscalização já trataram da matéria, conforme trazemos: Acórdão nº     602  /  2018  -  
PLENÁRIO. Processo nº 035.458/2017-8: “14.4. Na hora em que uma empresa, da qual
sou sócio, atesta a capacidade de outra empresa, por mim representada, é como se
houvesse uma autodeclaração de capacidade técnica, o que depõe contra o racional que
fundamenta uma verificação de capacidade técnica no âmbito das licitações públicas.
14.5. Assim, sem se imiscuir em análise quanto à possibilidade de ocorrência de
fraude no Pregão 18/2017, a mera ciência de que a Sra. Jaqueline Espíndola era
representante da Conthales, vencedora do certame, e, ao mesmo tempo, sócia da All-
Mobile, implicaria, por si só, desconsiderar o Atestado apresentado como sendo útil
para formar convicção quanto à suficiência da capacidade técnica da Conthales, bem
como em relação à legalidade de sua posterior habilitação. 15. Ante a análise exposta
nos parágrafos 12 a 14 acima, vê-se que o procedimento de verificação de qualificação
técnica  promovido  pela  condução  do  Pregão  18/2017  não  se  deu  em  atenção  à  Lei
8.666/93, de aplicação subsidiária em pregões, especificamente em relação ao art. 30,
inciso II, que determina que a qualificação técnica deve buscar a “comprovação da
aptidão para o desempenho da atividade pertinente e compatível em características,
quantidades  e  prazos  com  o  objeto  da  licitação”.Acórdão  nº    608  /  2005  -  PLENÁRIO.  
Processo nº  003.233/2004-9:  “27. A finalidade da previsão de atestados, na Lei de
Licitações, com o intuito de certificar a qualificação técnica dos licitantes, foi
para garantir um mínimo de confiabilidade à Administração, acerca da capacidade da
empresa  para  levar  a  efeito  o  empreendimento,  em  respeito  a  padrões  técnicos
aceitáveis. Ainda que não seja viável obter garantia plena acerca da habilidade do
licitante para desempenhar a futura contratação, o que não se pode admitir é que uma
empresa declare estar apta a executar o objeto sem o aval de terceiros, destinatários
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do objeto. Que garantia haveria à Administração Pública, ainda mais em se tratando
desta Corte de Contas, a quem compete zelar pela boa e regular aplicação dos recursos
públicos, ao permitir que uma pessoa jurídica emita atestado de capacidade técnica em
favor de si mesma? 28. Ainda que fosse viável, nos termos da primeira manifestação do
CONFEA, que uma empresa emitisse atestado acerca de trabalho executado para uso
próprio,  não se  trata da  situação sob  exame, conforme  bem constatou  a Comissão
Permanente de Licitação.29. Todavia, a posição assumida pelo referido Conselho, em
resposta à última diligência formulada pela CPL, que acabou admitindo a situação sui
generis de uma empresa atestar sua própria capacidade, redundou no equívoco de se
manter a habilitação técnica da empresa Life Climatização Ltda. para a Concorrência
nº 08/2002.30. O fato de um Conselho Regional de Engenharia, ou de o CONFEA, não ver
óbice na emissão de atestado pela executante, em benefício próprio, não induz que
esse seja o entendimento mais plausível a ser adotado por esta Corte de Contas.
Aliás, com base na escritura pública acostada aos autos, fica comprovado que a obra
foi executada para o Condomínio Residencial “Mansão Le Mirage”, a quem competiria
emitir eventual atestado acerca da execução a contento da obra“ sendo assim, por
não  atender  aos  requisitos  de  habilitação,  particularmente  o  item  10.4,
especificamente o 10.4.3 restou INABILITADA.

DA CONCLUSÃO 

Em consonância com as análises técnicas realizadas a comissão decide por
considerar  HABILITADAS  as  empresas  “ATIVA  CONSTRUÇÃO  CONSERVAÇÃO  E  COM.
EIRELI”, CNPJ No 00.950.056/0001-07, “VCS- VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-
EPP”,  CNPJ  No  17.732.735/0001-02,  “CONSTRUTORA  TABAPUÃ  LTDA”,  CNPJ  N
04.457.238/0001-00,  por atenderem aos requisitos de habilitação.  Por outro
lado,  considerar  INABILITADA  a  empresa  FATORIAL  CONSTRUÇÕES  LTDA,  CNPJ:
10.767.690/0001-62 por não atender aos requisitos de habilitação, qual seja o
tópico do item 10.4, especificamente o item 10.4.3.

DA FASE RECURSAL 

Devido à ausência de licitantes, será aberto o prazo recursal, conforme
prevê o art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666/93. Desta
feita, considerando a ausência dos interessados a Comissão registra que o
referido resultado será publicado em imprensa oficial do dia 28/01/2020, em
obediências  aos  preceitos  legais,  para  que  a  empresa  pratique  os  atos
necessários,  cientificando-a  também,  que  os  autos  estarão  franqueados  à
vistas pelos interessados na Superintendência Municipal de Licitações – SML
Ademais também 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. Da
mesma forma, transcorrido o prazo sem recurso ou devidamente julgado, a data
para a abertura das propostas será comunicada no endereço eletrônico(e-mail)
que consta nas documentações de habilitação e aviso publicado no site desta
Municipalidade. 

ENCERRAMENTO 

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
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tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente Ata, que depois de lida
e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Porto Velho – RO, 23 de
janeiro de 2020, às 13h20min.

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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