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

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018/CPL-OBRAS
PROCESSO Nº 10.02.00038/2017
Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA  PARA EXECUÇÃO  DA  OBRA  REMANESCENTE  DE  REFORMA  E
REVITALIZAÇÃO DA VILA CANDELÁRIA, de acordo com disposições constantes
do Projeto Básico composto de: Planilhas Orçamentárias, Cronograma –
Físico-Financeiro,  e  Memorial  Descritivo, partes  integrantes  deste
edital, independente de transcrição, visando atender a Subsecretaria
Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP.

PREÂMBULO

No dia  20  de  julho de 2018, às  09h00min, 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. 

ABERTURA DA SESSÃO

Iniciada a sessão no horário programado, o Presidente então concedeu
15  (quinze)  minutos  de  tolerência,  comparecendo  a  sessão  os
representante da empresa  ANDRADE ENGINEERING & CONSTRUCTION, CNPJ:
28.790.273/0001-04. Não compareceu a sessão nenhum representante da
empresa COMPACTA ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ: 16.791.650/0001-32. 

DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO 

Após análise da Documentação de Habilitação a Comissão informa:

PARECER CONTÁBIL: de acordo com Parecer Contábil nº 76/2018, do Sr.
Sidomar Pereira da Silva, anexo a esta ata, para análise quanto a
Qualificação Econômica e Financeira das empresas, em atendimento ao
item 10.6.2.1 do edital, “foram analisados as Demonstrações Contábeis,
as fls. 486 a 505, 586 a 591, e  CONCLUÍMOS que a empresa:  COMPACTA
ENGENHARIA  LTDA  –  EPP,  CNPJ  16.791.650/0001-32,  está  APTA  e
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QUALIFICADA ECONOMICAMENTE,  em relação as exigências dos índices de
liquidez, revestindo o ente publico 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. A empresa: ANDRADE ENGINEERING
& CONSTRUCTION EIRELI ME CNPJ 28.790.273/0001-04, está INAPTA,  por
apresentar o Balanço de Abertura, visto que a referida empresa iniciou
suas atividades em outubro de 2017, e não cumprir a exigência do Item
10.6.1  –  As  empresas,  deverão  apresentar  o  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da  empresa,  vedada  a  sua  substituição  por  Balancetes  ou  Balanços
provisórios”.

PARECER DA ENGENHARIA: de acordo com Parecer Técnico nº 010/2018, do
Sr. Jarbas Carvalho dos Santos, anexo a esta ata, para análise quanto
a Qualificação Técnica das empresas, em atendimento ao item 10.5 do
edital, verificou-se que TODAS as empresas atenderam ao item 10.5 do
instrumento convocatório. 

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,  restou  HABILITADA  a  empresa  COMPACTA
ENGENHARIA  LTDA  –  EPP,  CNPJ  16.791.650/0001-32,  por  atender  aos
requisitos do edital e INABILITADA  a empresa ANDRADE ENGINEERING &
CONSTRUCTION EIRELI ME CNPJ 28.790.273/0001-04, tanto por não atender
ao  item 10.6.11,  de  análise  técnica  da  contábil,  quanto  o
desatendimento dos itens, 10.72 por deixar de apresentar a certidão
exigida, incorrendo no item 10.17.

DA FASE RECURSAL

Devido  à  ausência  de  licitante, será  aberto  o  prazo  recursal,
conforme prevê o art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº
8.666/93. Desta feita, a Comissão decide e o Presidente registra que
o  referido  resultado  será  publicado  em  imprensa  oficial  do  dia
23/07/2018, 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.
1 As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício, deverão apresentar,

também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei; 

2 Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial, emitida pelo órgão
competente da sede da licitante, limitada à 90 (noventa) dias da data de emissão e em não
constando data de validade no corpo do documento, a validade será de até 60 (sessenta) dias da

data de emissão. 
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Informmos  que  não  havendo  a  interposição  de  recurso a  Comissão
comunicará o retorno da licitação para proceder abertura da proposta
de preços.

ENCERRAMENTO

Informamos que caso exista o protocolo de eventual recurso, os demais
interessados tomarão conhecimento das razões, e poderão em 5(cinco)
dias ofertar impugnação, nos termos do Art. 109, §3º, do normativo
geral de licitações, saindo cientes que tais razões serão enviadas ao
endereço  eletrônico  que  consta  nas  documentações  de  habilitação.
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, 20 de julho de 2018, às 09h30min.

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 

ANDRADE ENGINEERING & CONSTRUCTION
CNPJ: 28.790.273/0001-04 
Representante Sr. Paulo Brito Bernardo
RG: 759924 SSP/RO 
CPF: 820.809.092-15 
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