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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

PROCESSO Nº 10.02.00033/2017

Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA  PARA  EXECUÇÃO  DA  OBRA  REMANESCENTE DO  COMPLEXO
POLIESPORTIVO  NO  BAIRRO  CUNIÃ,  PORTO  VELHO  –  RO, 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 à Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP.

PREÂMBULO

No dia 11 de maio 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  proceder  ao  Resultado  do
Julgamento de Proposta de Preços referente à licitação supracitada, do
tipo MENOR PREÇO, sob o regime de empreitada GLOBAL.

DA ABERTURA DA SESSÃO

Compareceu à sessão de Resultado de Julgamento da Proposta,
na data e horário previsto conforme Ata da sessão  do dia 08.05.2018,
publicada  no  sitio  www  .  portovelho.ro.gov.br,  os  representantes  das
empresas: EMPRESA CONSTRUTORA DELTA LTDA-ME, CNPJ Nº 63.615.173/0001-
34;CONSTRURIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, CNPJ: 13.080.232/0001-49. 

 
DO RESULTADO

Após análise da Documentação de Proposta de Preços a Comissão
informa:

PARECER DA ENGENHARIA: de acordo com Parecer Técnico nº 002/2018, 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
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edital,  verificou-se  que TODAS  AS  EMPRESAS  DEVERÃO  SER
DESCLASSIFICADAS,    por descumprimento aos itens 11.1.3.1 e 11.1.3.3,
aplicando o item 13.8, considerando ter verificado incongruências em
suas propostas pelos motivos individuais trazidos no parecer que é
parte integrante desta ata. 
ANÁLISE DA COMISSÃO: a referida análise fora feita pelo Presidente e
membros da Comissão Permanente de Licitação de Obras. Em consonância
com  a  análise  técnica  realizada  a  Comissão  decide  por  acatar
integralmente o parecer técnico e considerar  DESCLASSIFICADAS TODAS
EMPRESAS,  por  descumprimento  aos  itens 11.1.3.11 e  11.1.3.32,
aplicando o item 13.83 do instrumento convocatório, as quais listamos:
RAIAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 09.329.337/0001-11; CSF
COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ: 02.977.954/0001-84; JS
ENGENHARIA EIRELI-EPP, CNPJ: 84.717.719/0001-38;  D.R. CONSTRUÇÕES E
TERRAPLANAGENS  EIRELLI-EPP, CNPJ:  03.610.014/0001-15;  CONSTRURIO
CONSTRUÇÕES  LTDA-EPP,  CNPJ:  13.080.232/0001-49;  HIDRONORTE
CONSTRUÇÕES  E  COMERCIO  LTDA,  CNPJ:  22.827.943/0001-25;  TERRA
EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 02.011.111/0001-
29;  CONSTRUTORA DELTA LTDA-ME, CNPJ Nº 63.615.173/0001-34. Conforme
citado acima os motivos individuais estão expostos no parecer técnico
que é parte integrante desta ata. Contudo, a título de esclarecimento
geral,  informamos  que  todas  as  empresas  apresentaram  composições
divergentes dentro de suas próprias propostas, exemplificando, ora
utilizando valor “x” para a mão de obra do serviço “1” e em outro
serviço “2” com a mesma mão de obra, valor “y”, o que por si só, não
pode ser considerado mero erro material, pois altera inconteste o
valor  final  (mesmo  que  sensivelmente)  da  proposta  apresentada.
Ademais, todas as empresas não trouxeram também, nos termos do item
11.1.3.3, a explicitação das incidências das leis sociais, deixando
“subtendido” que seus valores abarcariam tais custos, o que também
não é mero erro material a ser sanado. Em adição a estes “erros”
comuns, também foram detectadas incongruências particulares de cada
proposta que poderão ser encontradas no parecer em anexo.

DA CONCLUSÃO

Em consonância com a análise técnica realizada a comissão
decide por DESCLASSIFICAR todas empresas, a saber: RAIAR CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA,  CSF COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI,  JS
ENGENHARIA EIRELI-EPP; D.R. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS EIRELLI-EPP;
CONSTRURIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP;  HIDRONORTE CONSTRUÇÕES E COMERCIO

111.1.3.1. No preço proposto deverão estar incluídos todos os encargos, (sociais, trabalhistas e previdenciários/acidentários)
e tributos incidentes sobre a prestação dos serviços, bem como todas e quaisquer despesas diretas e indiretas (incluindo
transporte, alimentação, estadia dos profissionais envolvidos na realização dos serviços) e demais dispêndios necessários à
perfeita execução dos serviços licitados, de tal sorte que o montante proposto será a única e completa remuneração a ser paga
pela execução completa dos serviços; 
211.1.3.3. Os  valores unitários  constantes da  Proposta de  Preço devem  ser apresentados  de forma  analítica, sendo  assim
demonstrada a sua composição unitária em planilhas específicas, explicitando as incidências das leis sociais;
313.8. Serão desclassificadas as propostas que não satisfaçam integralmente às exigências deste Edital e/ou que ofereçam
vantagens não previstas no Edital; 
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LTDA; TERRA EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA; CONSTRUTORA
DELTA  LTDA-ME,  nos  termos  do  Parecer  Técnico  que  se  encontra  em
documento apartado que integra esta Ata.

DA FASE RECURSAL

Devido  à  ausência  de  licitantes, será  aberto  o  prazo
recursal,  conforme prevê o  art. 109, inciso I, alínea “b”, 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  14/05/2018, 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.
Informou que não havendo a interposição de recurso, será necessário a
aplicação do Art. 48, §3º  4   da Lei Federal 8.666/93, no sentido da
concessão de 8(oito) dias úteis para que todas empresas apresentem
“novas” propostas, escoimadas dos erros indicados no parecer técnico.

Nesse caso é necessário esclarecer que a regra prevista no
art. 48, § 3º, da Lei 8.666/1993 não pode ser aplicada a licitantes
já  excluídas  em  outras  etapas  da  licitação,  sendo  possível  sua
aplicação  ou  aos  licitantes  desclassificados  ou  aos  licitantes
inabilitados, e não a ambas as hipóteses simultaneamente, logo as
empresas  FUHRMANN  &  CIA  LTDA,  CNPJ:  84.615.772/0001-28;  J.C.
CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-EPP, CNPJ: 63.749.840/0001-71 e ARENA PORTO
ENGENHARIA, EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI – EPP., INABILITADAS EM FASE
ANTERIOR NÃO PODERÃO APRESENTAR NOVAS PROPOSTAS.

Esclarecemos  ainda  que  no  caso  das  empresas  ora
desclassificadas, a apresentação de “nova” proposta, é  restrita ao
escopo da escoima, ou seja, os aspectos que necessitam de retificação
ou  supressão  na  proposta,  impedindo  assim  a  apresentação  de
verdadeiras novas propostas, caso o aspecto de retificação não tenha
repercussão quanto ao conteúdo econômico da proposta original, e caso
venha a ter, a repercussão econômica deverá ser adstrita aos itens
impugnados em Parecer Técnico.

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

4Art.  48.  Serão  desclassificadas: §  3º  Quando  todos  os  licitantes  forem  inabilitados  ou  todas  as  propostas  forem
desclassificadas,  a  administração  poderá  fixar  aos  licitantes  o  prazo  de  oito  dias  úteis  para  a  apresentação  de  nova
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução
deste prazo para três dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 
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habilitação.  Informamos  ainda  que  não  havendo  a  interposição  de
recursos, será concedido  o prazo de oito dias úteis (a contar das
publicações  oficiais)  para  a  apresentação  de  “novas”  propostas
escoimadas das causas referidas. 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, 11
de maio de 2018, às 09h25min.

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 

LICITANTES

EMPRESA CONSTRUTORA DELTA LTDA-ME

CONSTRURIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
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