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Fls.______________________

Visto.____________________

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

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
 RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018/CPL-OBRAS/SML/PVH
PROCESSO Nº 10.0145/2018
OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  OBRAS  E  SERVIÇOS  DE
ENGENHARIA  PARA  RECAPEAMENTO  ASFÁLTICO,  DRENAGEM,  PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA,
MEIO FIO E SARJETA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, visando
atender à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos –
SEMISB
 

PREÂMBULO

No dia  27  de  setembro de 2019, às  12h00min, 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
002/2019/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
das propostas de preço,  referente à licitação supracitada, do tipo
MENOR PREÇO, sob o regime de empreitada GLOBAL. 

ABERTURA

Aberta a sessão, o Presidente concedeu 15(quinze) minutos
de tolerância, ainda assim, nenhuma das empresas compareceu.

 DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS

ANÁLISE DA ENGENHARIA: de acordo com o Parecer Técnico nº 22.2019, do
Sr. Jarbas Carvalho dos Santos, Assessor Técnico de Engenharia/SML,
(anexo às fls. 2851-2852 dos autos), foi concluído que: 

 MSM INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: 05.394.853/0001-79;

-Na sua planilha, o valor do item 1.11 está inexequível, pois difere
do valor da taxa aplicado em legislação do CREA para valores de ART;

-Na sua planilha, o resultado apresentado é incompatível com o soma-
tório dos seus valores, não sendo possível aferir o valor de sua
proposta, bem como os seus valores de BDI e as porcentagens aplica-
das;

-Na sua planilha, os itens 7.1.7, 18.1.7 e 28.1.7, apresentam quan-
titativos que divergem do estipulado no edital;
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-Nas suas composições, na composição do item 1.10, não foi identifi-
cado mão de obra ou outros insumos como combustível, tornando a com-
posição incompatível com a boa prática da engenharia de custos;

-Nas suas composições, na composição do item 1.11, o valor aplicado 
é inexequível.

 J.J.CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, CNPJ: 11.411.952/0001-14;

-Não foram identificados questionamentos na referida proposta.

 E.J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27;

-Na sua planilha, o valor do item 1.11 está inexequível, pois difere
do valor da taxa aplicado em legislação do CREA para valores de ART;

-Nas suas composições, o valor de MO sem LS é igual ao valor de MO
com LS, ou seja, não foi aplicado o percentual correspondente as
Leis Sociais;

-Nas suas composições, o valor total da composição já está com BDI,
segundo descrito na própria composição, como este valor é inserido
na planilha e sobre este é aplicado novamente o percentual do BDI no
final da planilha, ocorre duplicidade da aplicação do BDI;

-Nas suas composições, na COMP.4 que se refere a composição do item
1.11, o valor correspondente a ART está inexequível;

-Nas suas composições, na COMP.2 que se refere a composição do item
1.10, não foi identificado mão de obra ou outros insumos como com-
bustível, tornando a composição incompatível com a boa prática da
engenharia de custos;

-Na  página  79  de  sua  proposta,  um  demonstrativo  dos  valores  do
transporte de insumos asfáltico, refere-se ao valor utilizado na
planilha como já inserido o BDI, como ao final da planilha o BDI é
inserido no somatório, ocorre duplicidade na aplicação do BDI.

 MASTER ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 04.434.500/0001-92;

-Não foram encontrados questionamentos na referida proposta.

 PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZÔNIA LTDA, CNPJ: 01.426.987/0001-
73;

-Na sua planilha, nos itens: 30.1.1, 30.1.2, 30.1.3, 32.1.1, 32.1.2,
32.1.3,  33.1.1,  33.1.2,  33.1.3,  34.1.1,  34.1.2,  34.1.3,  35.1.1,
35.1.2 e 35.1.3, as unidades de medida utilizadas são incompatíveis
com o estipulado no edital;

-Nas suas composições, composição do item 1.10, não foi identificado
mão de obra ou outros insumos como combustível, tornando a composi-
ção incompatível com a boa prática da engenharia de custos;

-Nas  suas  composições,  os  itens:  2.4,  2.3,  2.2,  2.5,  3.0,  3.2,
AUX0021 e AUX0102, possuem composições auxiliares no que se referem
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ao custo de hora dos equipamentos, e estas composições não foram en-
contradas;

-Nas suas composições, não foram encontradas as composições de Mão
de Obra, que demonstram a estimativa de custos como EPI, ferramentas
entre outros;

-Nas suas composições, não ficou explicitado a incidência de Leis
Sociais.

 CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19;

-Na sua planilha, o item 16.1.2, está com quantitativo divergente do
estipulado pela no edital;

-Na sua planilha, o valor total do transporte de material betuminoso
com BDI está acima do estipulado no edital;

-Não foram encontradas as composições referentes aos itens 1.9 e
1.10 da planilha orçamentaria;

-Na página 142 de sua proposta, um demonstrativo dos valores do
transporte de insumos asfáltico, refere-se ao valor utilizado na
planilha como já inserido o BDI, como ao final da planilha o BDI é
inserido no somatório, ocorre duplicidade na aplicação do BDI;

-Nas suas composições, não ficou explicitado a incidência de Leis
Sociais.

As  empresas CONSTRUTORA  AMIL  LTDA,  PLASTIFLEX  EMPREENDIMENTOS  DA
AMAZÔNIA  LTDA,  E.J.  CONSTRUTORA  EIRELI  e  MSM  INDUSTRIAL  LTDA,
apresentaram Planilhas e composições incompatíveis com a boa prática
de engenharia de custos, não atendendo o item 11.1.1. do edital, que
trata dos Valores unitários e totais, como devem ser apresentados na
proposta comercial. Sendo assim, NÃO ESTÃO APTAS PARA CLASSIFICAÇÃO
NO QUESITO PROPOSTA COMERCIAL.

As empresas J.J.CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA e  MASTER ENGENHARIA
EIRELI apresentaram Planilhas e composições compatíveis com a boa
prática de engenharia de custos, atendendo o item 11.1.1. do edital,
que  trata  dos  valores  unitários  e  totais,  como  devem  ser
apresentados na proposta comercial. Sendo assim,  ESTÃO APTAS PARA
CLASSIFICAÇÃO NO QUESITO PROPOSTA COMERCIAL.

ANÁLISE DA COMISSÃO: a referida análise foi realizada pelo Presidente
e membros da Comissão Permanente de Licitação de Obras. Sendo assim,
em consonância com a análise técnica de engenharia, a qual foi acatada
integralmente pela Comissão, restaram  DESCLASSIFICADAS as empresas:
CONSTRUTORA AMIL LTDA, PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZÔNIA LTDA,
E.J. CONSTRUTORA EIRELI e MSM INDUSTRIAL LTDA.  Por outro lado, por
atenderem as boas práticas da engenharia, restaram  CLASSIFICADAS as
empresas J.J.CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA e MASTER ENGENHARIA EIRELI.
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A comissão informa que as razões completas constam do Parecer
Técnico de Engenharia que é parte integrante desta ata.

DA FASE RECURSAL DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

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, a Comissão decide e o Presidente registra que o
referido  resultado  será  publicado  em  imprensa  oficial  do  dia
30/09/2019  , em obediências aos preceitos legais, para que as empresas
pratiquem 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. 

Informamos que, caso exista o protocolo de eventual recurso, os
demais  interessados  tomarão  conhecimento  das  razões,  e  poderão  em
5(cinco) dias ofertar contrarrazões, saindo cientes que tais  razões
serão enviadas ao endereço eletrônico que consta nas documentações de
habilitação.  Da  mesma  forma,  transcorrido  o  prazo  sem  recurso  ou
devidamente esgotados os prazos legais para julgamento a  data para
proferir  o  resultado  será  enviada  aos  endereços  eletrônicos
supracitados e o aviso publicado no site desta Municipalidade. 

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o  Presidente informa que a sessão será suspensa para
aguardar  o  prazo  recursal  quanto  ao  resultado  da  análise  das
propostas. Ressaltamos que todos os atos feitos por esta Comissão
serão  publicados  no  sítio  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, 27 de setembro de 2019, às 12h15min.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS

CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA
Presidente CPL-OBRAS/SML

JANIM DA SILVEIRA MORENO
Membro CPL-OBRAS/SML

LUCIETE PIMENTA DA SILVA
Membro CPL-OBRAS/SML
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