
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SAÚDE

3ª ATA - SESSÃO PÚBLICA 
PARA RESULTADO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016/CPL-SAÚDE

Processo: 08.00349/2016
Referência: Contratação  de  empresa  especializada  em  construção  civil  para
construção do Laboratório Central Municipal – LACEM/Porto Velho-Ro

PREÂMBULO

Aos  trinta dias do mês de setembro do ano de  dois mil e dezesseis,  às  nove horas,
reuniram-se na Sala da Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde
- SEMUSA,  à Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, nesta
cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, a  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
instituída pela Lei Complementar nº 553, de 12 de Dezembro de 2014, publicada no Diário
Oficial  do Município  nº 4.870, de 12 de dezembro de 2014, presidida pelo Sr.  ANTÔNIO
FABRÍCIO P. DA COSTA, tendo como secretária da comissão a Sra. Rosaneire Moreno da
Silva  e  os  membros com  direito  a  voto,  conforme  parágrafo  1º,  artigo  5º  da  Lei
Complementar 553 de 11 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial do Município nº
4.870 de 12 de dezembro de 2014, que ao final subscrevem, devidamente nomeados, para
proceder  com a divulgação  do resultado  de análise  das propostas  de preços,  referente  a
licitação supracitada, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de empreitada GLOBAL.
 

DA ABERTURA DA SESSÃO

Compareceu  a  sessão  o  representante  da  empresa GOLD CONSTRUTORA  LTDA –  ME,
representada nesta sessão pelo Sr. Fernando Pereira Barros, CPF nº 021.618.422-34,
RG nº 45.516/RO

DO RESULTADO

O Presidente informa aos presentes que de acordo com o Parecer Técnico de engenharia,
emitido pelo Engenheiro Civil Valmir Queiroz Medeiros, juntado as folhas 170 dos autos, as
propostas apresentam as seguintes características:

Empresa CASTROL LOCAÇÃO DE MAQUINAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – EPP -
a documentação apresentada (planilha orçamentária, composição de custo unitário,
cronograma e cálculo do BDI) estão em conformidade com o Edital.

Empresa  GOLD CONSTRUTORA LTDA – ME - a documentação apresentada (planilha
orçamentária, composição de custo unitário, cronograma e cálculo do BDI) estão em
conformidade com o Edital. 

No entanto, com fulcro no que preconiza o subitem 13.4 do Edital:

13.4  - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores
unitários  e  global,  superiores  ao  limite  máximo  estabelecido  nas
planilhas orçamentárias constantes do Anexo II do presente edital, a
título de critério de aceitabilidade das propostas, conforme determina o
inciso X do Art. 40 da Lei 8.666/93;

Os  membros  desta  Comissão  efetuaram  conferência  nos  valores  unitários  das  planilhas
orçamentárias de ambas as empresas, quando foi detectado que pela fórmula (programa)
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utilizado na elaboração da planilha, houve algumas divergências na soma dos itens, alterando
o resultado final das propostas conforme descrevemos: 

Empresa GOLD CONSTRUTORA LTDA – ME, “folhas 879/884” apresenta valor final de R$
1.222.147,75 (um milhão duzentos e vinte e dois mil cento e quarenta e sete reais e
setenta e cinco centavos) quando o correto é R$ 1.222.155,03 (um milhão duzentos e
vinte dois mil cento e cinquenta e cinco reais e três centavos) 

CASTROL LOCAÇÃO DE MAQUINAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – EPP, “folhas
957/963” apresenta valor final de R$ 1.333.372,53 (um milhão trezentos e trinta e três
mil trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos) quando o correto é
R$ 1.337.354,52 (um milhão trezentos e trinta e sete mil trezentos e cinquenta e
quatro reais e cinquenta e dois centavos) 

DA DECISÃO

A Comissão, com fulcro no o Parecer Técnico da Engenharia, no edital e subsidiada pela Lei
8.666/1993, decide que:

Considerando que as falhas aritméticas encontradas nas propostas geram diferenças irrisórias
comparadas ao preço total apresentado nas propostas, bem como, não alteram a ordem de
classificação das empresas;

Considerando  a  urgência  que  esta  contratação  requer  para  atender  as  necessidades  dos
munícipes e ao cumprimento das obrigações da Secretaria Municipal de Saúde.

A Comissão por meio do Presidente e membros com direito a voto, solicita que as licitantes
providenciem os ajustes necessários em suas propostas para que sejam juntadas aos autos;

E por fim consolida que após todos os atos pertinentes a esta licitação as empresas estão
classificadas na seguinte ordem:

1ª classificada -  GOLD CONSTRUTORA LTDA – ME, sagrou-se vencedora com o valor
global de R$ 1.222.155,03 (um milhão duzentos e vinte dois mil cento e cinquenta e
cinco reais e três centavos).

2ª classificada - CASTROL LOCAÇÃO DE MAQUINAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
– EPP,  com o valor global R$ 1.337.354,52 (um milhão trezentos e trinta e sete mil
trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

O resultado geral desta licitação pode ser observado no Quadro de Vencedor anexo a esta ata
e  publicados  no  site  da  Prefeitura  de  Porto  Velho.  www.portovelho.ro.gov.br Portal  de
Compras (SEMUSA)

 DA FASE RECURSAL

Devido  à  ausência  do  represente  da  empresa  CASTROL  LOCAÇÃO  DE  MAQUINAS
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – EPP, 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 
04/10/2016,  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 Comissão de Licitações.
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DO ENCERRAMENTO

E nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente Ata,
que foi digitada por mim, Rosaneire Moreno da Silva (Secretaria da CPL) e depois de
lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.  Porto Velho - RO – 30 de
setembro de 2016, às 09h:25min.

COMISSÃO:

Antônio Fabrício Pinto da Costa
Presidente 

Carlos Jacó Aires Correa Júnior
Membro

Fabrícia Piltz de Souza
Membro

EMPRESAS:

GOLD CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 05.704.068/0001-75
Sr. Fernando Pereira Barros
RG nº 45.516/RO
CPF nº 021.618.422-34
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