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

2ª ATA DA SESSÃO PÚBLICA – RESULTADO HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019/CPL-OBRAS – 2ª CHAMADA
PROCESSO Nº 16.02057/2017 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
(PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA IGREJA DE SANTO ANTÔNIO) 
 
 

PREÂMBULO

No dia  08  de  novembro 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,  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. 

DA ABERTURA DA SESSÃO

Iniciada a sessão o Presidente então concedeu 15(quinze) minutos de
tolerância ao horário programado, contudo, ainda assim, foi constatada
a ausência do proponente.

DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO 

Após análise da Documentação de Habilitação a Comissão informa:

PARECER CONTÁBIL: de acordo com Parecer Contábil nº 0192/2019, exarado
pelo Sr. Contador Sidomar Pereira da Silva, Assessor Técnico Contábil/
SML, anexo a esta ata, quanto à análise da Qualificação Econômica e
Financeira da empresa, em atendimento ao item 10.5 do edital, “foram
analisados as Demonstrações Contábeis, e  CONCLUÍMOS que a empresa:
MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 08.666.201/0001-34,
esta APTA e QUALIFICADA 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
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patrimoniais, financeiras e econômicas, visando à tomada de decisões
sem risco de interrupção de um futuro contrato.

PARECER DA ENGENHARIA: de acordo com Parecer Técnico nº 26/2019, do
Sr. Jarbas Carvalho dos Santos, Assessor Técnico de Engenharia/SML,
anexo a esta ata, quanto à análise da Qualificação Técnica da empresa,
em atendimento ao item 10.4 do edital, verificou-se que a empresa
MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 08.666.201/0001-34,
apresentou  atestados  de  capacidade  técnica  e  certidões  de  acervo
técnico,  demonstrando  compatibilidade  com  serviços  do  objeto
pretendido para a contratação, atendendo o item 10.4 do edital. Dessa
forma, está APTA PARA HABILITAÇÃO no quesito qualificação técnica. 

ANÁLISE DA COMISSÃO: A referida análise fora feita pelo Presidente e
membros da Comissão Permanente de Licitação de Obras. Cite-se que por
ocasião da autenticação dos documentos da empresa a comissão encontrou
dificuldade na validação da certidão de registro e quitação pessoa
jurídica, sendo assim, foi encaminhada notícia à empresa interessada
para trazer aos autos meios de verificar a autenticidade da certidão.
Ciente desta diligência a empresa requisitou dilação do prazo para a
conclusão desta verificação junto ao CREA, pedido que foi considerado
razoável e deferido pela comissão, dentro do prazo estabelecido a
empresa trouxe a certidão em questão e suas justificativas. Pois bem,
primeiramente é necessário pontuar que em outras oportunidades esta
comissão enfrentou dificuldade nas conferências de certidões perante
vários órgão de classe e demais entes federados, sendo aconselhável a
diligência esclarecedora evitando prejuízo às empresas e a própria
competitividade do certame. Esse foi o caso dos autos, a certidão em
questão  exprime  como  data  de  validade  31/12/2019,  logo  plenamente
válida, prestando a diligência em debate simplesmente autenticar as
informações que já constam do processo e não a inclusão de informação
nova.  Posto  isso  a  comissão  decide  por  considerar  HABILITADA a
empresa, MADECON  ENGENHARIA  E  PARTICIPAÇÕES  EIRELI, por  seus
documentos  habilitatórios  estarem  de  acordo  com  o  instrumento
convocatório.
  

DA CONCLUSÃO

Em consonância com as análises técnicas realizadas a comissão decide
por  considerar  HABILITADA a  empresa  MADECON  ENGENHARIA  E
PARTICIPAÇÕES EIRELI por atender aos requisitos do edital. 
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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 12/11/2019, 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  no
horário de expediente desta 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.

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, 08 de novembro de 2019, às 13h46min.

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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