
Proc. nº 10.00019/2019

Fls. _____________________

Visto. ___________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
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2ª ATA DA SESSÃO PÚBLICA – RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2019/CPL-OBRAS
PROCESSO Nº 10.00019/2019
OBJETO:   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM  OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA NO
BAIRRO  COSTA  E  SILVA, PARA  ATENDER  ÀS  NECESSIDADES  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS – SEMISB
 

PREÂMBULO

No dia  07  de  fevereiro de  2020, às  10h00min, 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 Iraneiva Silva Costa, em substituição ao
titular César  Augusto  Wanderley  Oliveira  que  encontra-se  em  gozo  de
férias, 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 res-
pectivos endereços eletrônico(e-mail), anexos aos autos, constatou-se a
ausência das proponentes, a 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:

ANÁLISE CONTÁBIL: no Parecer Contábil nº 009/2020, exarado pelo contador,
Sr.  Sidomar  Pereira  da  Silva,  anexo  aos  autos(fls.823-824),  quanto  à
análise  da  Qualificação  Econômica  e  Financeira  das  empresas,  em
atendimento ao item 10.5 do edital foi concluído que: “foram analisadas
as Demonstrações Contábeis e que as empresas: CONSTRUTORA DELTA LTDA-ME,
CNPJ  Nº 63.615.173/0001-34,  CONSTRUTORA  LV  LTDA-EPP,  CNPJ  Nº
08.538.000/0001-51,  SOUZA  AGÊNCIA  &  CONSTRUÇÕES  EIRELI-EPP,  CNPJ  Nº
05.195.016/0001-10 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
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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. A empresa ARENA
PORTO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 13.239.682/0001-31, está APTA
E QUALIFICADA  ECONOMICAMENTE,  sendo  amparada  pelo  item  10.6.2.4  do
edital; por não ter cumprido as exigências do item 10.6.2.3 do edital,
apresentando o cálculo dos índices: LG - Liquidez Geral menor que 1(um),
dessa forma utilizando o benefício foi comprovado que o Capital Social
está  superior  aos  10%(dez  por  cento)  do  montante  da  contratação,  de
acordo com os parágrafos 2º e 3º, artigo 31 da Lei 8666/93”

ANÁLISE DA ENGENHARIA: conforme o Parecer Técnico do engenheiro civil,
Sr.  Cláudio  Roberto  Oliveira  Pereira,  anexo  aos  autos(fls.829-833),
quanto à análise da Qualificação Técnica das empresas, em atendimento ao
item  10.4  do  edital,  as  empresas CONSTRUTORA  LV  LTDA-EPP,  CNPJ  Nº
08.538.000/0001-51,  SOUZA  AGÊNCIA  &  CONSTRUÇÕES  EIRELI-EPP,  CNPJ  Nº
05.195.016/0001-10  e ARENA PORTO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº
13.239.682/0001-31,  “apresentaram  atestados  de  capacidade  técnica  e
certidões de acervo técnico, demonstrando compatibilidade com serviços do
objeto  pretendido  para  contratação,  atendendo  o  item  10.4  do  edital,
dessa forma ESTÃO APTAS PARA HABILITAÇÃO no quesito qualificação técnica.
Com relação à empresa CONSTRUTORA DELTA LTDA-ME, CNPJ Nº 63.615.173/0001-
34, não foi constatada na Certidão de Acervo Técnico, presente nos autos,
o  cumprimento  do  serviço  de  relevância  previsto  no  item  10.4.3  do
edital(Gramado Sintético 50mm, incluso fornecimento e instalação)”

ANÁLISE DA COMISSÃO: Considerando a natureza técnica das análises acima
citadas,  a  Comissão  decido  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 CONSTRUTORA LV LTDA-
EPP, CNPJ Nº 08.538.000/0001-51, SOUZA AGÊNCIA & CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP,
CNPJ Nº 05.195.016/0001-10 e ARENA PORTO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI,
CNPJ  Nº  13.239.682/0001-31,  ESTÃO  HABILITADAS,  por  atenderem  aos
requisitos de habilitação.

Cite-se que, a Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal da empresa
CONSTRUTORA LV LTDA-EPP, bem como a Certidão de Regularidade com a Fazen-
da Estadual da empresa ARENA PORTO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, foram
apresentadas vencidas na licitação, contudo em consulta ao SICAF e sítio
da Receita Federal(fls.837-838) encontra-se válida, na presente data, a
certidão citada da empresa  CONSTRUTORA LV LTDA, ademais, ainda que não
estivesse, por ser Empresa de Pequeno Porte-EPP(conforme declaração apre-
sentada, fls.642 dos autos), nos termos do 7.1.1 do edital, ainda teria
prazo para apresentar a citada certidão cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame. Ao
efetuar consulta no SICAF para verificação da certidão citada da empresa
ARENA PORTO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI,  foi possível observar que a
mesma encontra-se vencida (fls. 835), contudo consta às fls.703 a decla-
ração de Empresa de Pequeno Porte -EPP apresentada pela empresa, logo, a
empresa está amparada nos termos do 7.1.1 do edital.
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Quanto à certidão a que se refere o Item 10.5.5(Certidão negativa de fa-
lência ou recuperação judicial,) apresentada vencida pela empresa ARENA
PORTO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, o art.43,§ 3º, da Lei nº8666/1993
criou um poder-dever por parte da comissão de licitação/pregoeiro, obri-
gando-os a realizar diligência quando há alguma falha formal, omissão ou
obscuridade nos documentos de habilitação e/ou na proposta. Esse dever
busca superar o dogma do formalismo excessivo, prestigiando a razoabili-
dade e a eficiência, a ampliação da competitividade e a proposta mais
vantajosa para a Administração. O dever de diligência é defendido pelo
Tribunal de Contas da União em inúmeros de seus julgados. No Acórdão TCU
nº 1.795/2015-Plenário, ele já decidiu que é “irregular a inabilitação
de licitante em razão de ausência de informação exigida pelo edital,
quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento
supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência”. Já no
Acórdão nº 1.758/2003-Plenário, o Tribunal entendeu ser regular, no âmbi-
to de procedimento licitatório, a conduta da autoridade que procedeu a
juntada  posterior  de  comprovação  de  regularidade  fiscal  da  licitante
através  de  diligência  promovida  com  base  no  art.43,§  3º,  da  Lei
nº8.666/93. Apresentamos ainda o acórdão do Tribunal de Contas da União
que se direciona no mesmo sentido: [...]  16. Ao contrário, os agentes
públicos nomeados para compor a referida comissão de licitação deveriam
ter se pautado no princípio do formalismo moderado, que prescreve que as
formalidades exigidas não podem ser utilizadas como um fim em si mesmo,
tampouco podem ser exigidas quando dispensáveis. O formalismo no proce-
dimento licitatório não significa que se possa desclassificar propostas
eivadas de simples omissões ou defeitos irrelevantes. [...] (Trecho do
voto do relator em TC 009.489/2016-9). Neste sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, no seguinte julgado: “Rigorismos formais
extremos e exigências inúteis não podem conduzir a interpretação contrá-
ria à finalidade da lei, notadamente em se tratando de concorrência pú-
blica, do tipo menor preço, na qual a existência de vários interessados
é benéfica, na exata medida em que facilita a escolha da proposta efeti-
vamente mais vantajosa.” (STJ. REsp n° 797.179, Rel. Min Denise Arruda,
DJ de 07.11.2006) ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS. CERTIDÃO
NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA VENCIDA. IRREGULARIDADE SANADA COM O
OFERECIMENTO DE UMA OUTRA CERTIDÃO DEVIDAMENTE ATUALIZADA, ANTES DA ABER-
TURA DAS PROPOSTAS. INABILITAÇÃO DESARRAZOADA. ATENDIMENTO AO REQUISITO
DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA. 1. Conforme expressa previsão edi-
talícia, poderiam participar do certame, na modalidade de tomada de pre-
ços, todos aqueles que atendessem as condições exigidas para cadastramen-
to no sistema SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
até três dias antes da data do recebimento das propostas, nos termos do
art. 22, II, § 2º, da Lei nº 8.666/93, dentre as quais a apresentação de
certidão negativa de falência e concordata para as pessoas jurídicas. 2.
Desarrazoado o ato da impetrada que excluiu a impetrante do certame, pelo
fato de ter apresentado a aludida certidão vencida, mesmo tendo, posteri-
ormente, antes da abertura das propostas, oferecido uma outra certidão
devidamente atualizada; tal irregularidade não tem o condão de obstar o
atendimento da exigência quanto à capacidade econômico-financeira da im-

Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com
3

mailto:comissoes.sml2017@gmail.com
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11305486/par%C3%A1grafo-3-artigo-43-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11305771/artigo-43-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11305486/par%C3%A1grafo-3-artigo-43-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11305771/artigo-43-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993


Proc. nº 10.00019/2019

Fls. _____________________

Visto. ___________________

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

petrante, podendo, em princípio, concorrer em igualdade de condições com
as demais licitantes. 3. Apelação e Remessa oficial improvidas. (…) Ade-
mais, seria incorrer em desarrazoado excesso de formalismo excluir a li-
citante do certame, somente pelo fato de estar vencida a certidão negati-
va de falência ou concordata no momento da sua apresentação, quando subs-
tituída por outra devidamente atualizada, o que demonstra que o requisito
da qualificação econômico-financeira foi atendido, sendo, em princípio, a
empresa idônea para concorrer em igualdade de condições com as demais
concorrentes. Quadra salientar que a licitação objetiva selecionar a pro-
posta mais vantajosa para a Administração Pública, devendo assegurar ri-
gorosamente a igualdade dos licitantes. Se tal mister foi atendido, pois
a impetrante fora vencedora em vários itens do certame, não há porque
afastá-la em razão de uma simples irregularidade formal, a qual fora de-
vidamente sanada na fase da habilitação. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 82169-RN (2001.84.00.010099-2). Ademais, na análise aos demais docu-
mentos apresentados (balanço patrimonial) e ainda após pesquisa no site
do Tribunal de Justiça, utilizando do exato procedimento de autenticação
da  citada  certidão  foi  possível  emitir  uma  nova  (anexa  aos  autos
fls... ), dando conta que a licitante não se encontra em situação fali-
mentar e/ou em recuperação judicial, tal procedimento em harmonia com as
jurisprudências citadas não configuraria irregularidade, mas praticidade,
celeridade e otimização do certame, não é demais lembrar que a citada
certidão encontrava-se entre os documentos apresentados pela empresa, ou
seja, não se trata de documento novo juntado pela comissão, mas diligên-
cia apurativa da condição de validade de expediente devidamente juntado
aos autos.

DA CONCLUSÃO

Em consonância com as análises técnicas realizadas a comissão decide por
considerar HABILITADAS as empresas CONSTRUTORA LV LTDA-EPP, SOUZA AGÊNCIA
& CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP e ARENA PORTO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, por
atenderem  aos  requisitos  de  habilitação.  Por  outro  lado,  a  empresa
CONSTRUTORA DELTA LTDA-ME,  por não ter sido constatada na Certidão de
Acervo  Técnico,  presente  nos  autos,  o  cumprimento  do  serviço  de
relevância  previsto  no  item  10.4.3  do  edital(Gramado  Sintético  50mm,
incluso fornecimento e instalação) restou INABILITADA.

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 11/02/2020,
em obediência 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
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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 tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente Ata,
que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Porto
Velho – RO, 07 de fevereiro de 2020, às 10h20min.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS

IRANEIVA SILVA COSTA
Presidente CPL-OBRAS/SML – Em Substituição

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

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