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

4ª ATA DA SESSÃO PÚBLICA

TP 005/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH 
PROCESSO: 12.0089/2019 
OBJETO:  REFORMA,  REPAROS  E  MANUTENÇÃO  PREDIAL  NA  EDIFICAÇÃO  DE
UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA “LAR DO BEBÊ” 
ORIGEM: Secretaria Municipal de Ação Social e da Família – SEMASF 

PREÂMBULO

No dia  23  de  outubro de 2019, 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 002/2019/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 informar o resultado de  julgamento das propostas de
preços referente à licitação supracitada, do tipo MENOR PREÇO, sob o
regime de empreitada GLOBAL. 

DA ABERTURA DA SESSÃO

Mesmo após a concessão de 15(quinze) minutos de tolerância,  nenhum
dos interessados compareceu.

DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS

Após análise da Propostas de Preços a Comissão informa:

PARECER DA ENGENHARIA: de acordo com Parecer Técnico, do Sr. Jarbas
Carvalho dos Santos, anexo a esta ata, quanto à análise das propostas
de preços, em atendimento ao item 10.4 do edital, verificou-se que as
empresas  verificou-se  que  TODAS  AS  EMPRESAS  DEVERÃO  SER
DESCLASSIFICADAS, por descumprimento aos itens 11.1.1.1 e 11.1.1.3,
aplicando o item 13.6, considerando ter verificado incongruências em
suas propostas pelos motivos individuais trazidos no parecer que é
parte integrante desta ata, o qual resumimos abaixo:
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 LOIOLA  COMERCIO,  SERVIÇOS  E  CONSTRUÇÕES  EIRELI,  CNPJ:
06.341.060/0001-54;

-Na composição 97905, o item 97734, não tem seu valor identi-
ficado,

-Não apresentou composição da mão de obra, impossibilitando a 
verificação de EPI, ferramentas e outros insumos necessários 
para estimativa de custos.

 –Não explicitou a incidência de encargos sociais, não demons-
trando qual o percentual aplicado no custo da mão de obra.

 JS ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 84.717.719/0001-38;

-Na planilha orçamentaria, o item 1.1.2, a unidade de medida 
está incompatível com o estipulado no edital.

-Não apresentou composição da mão de obra, impossibilitando a 
verificação de EPI, ferramentas e outros insumos necessários 
para estimativa de custos.

 –Não explicitou a incidência de encargos sociais, não demons-
trando qual o percentual aplicado no custo da mão de obra.

 M&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CNPJ: 26.473.197/0001-70;

-Na planilha orçamentaria, o item 1.1.2, a unidade de medida 
está incompatível com o estipulado no edital.

-Apresentou duas planilhas fls.02-05 e fls.11-13, sendo dife-
renciadas apenas pelo escrito na referência, uma sem desonera-
ção e outra com desoneração.

-em suas composições de mão de obra o valor com encargos esta
divergente do valor unitário da mão de obra, ou seja, não é
possível identificar qual o real valor da mão de obra.

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 11.1.1.1 e 11.1.1.3, aplicando
o item 13.6 do instrumento convocatório.
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DA CONCLUSÃO

Em consonância com as análises técnicas realizadas a comissão decide
por  considerar DESCLASSIFICAR  TODAS  AS  EMPRESAS,  quais  sejam:  -
LOIOLA COMERCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, JS ENGENHARIA LTDA e
M&M  SERVIÇOS  ESPECIALIZADOS  EIRELI,  por  descumprimento  aos  itens
11.1.1.1  e  11.1.1.3,  aplicando  o  item  13.6 do  instrumento
convocatório.

DO RECURSO
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
25/10/2019, 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.
Informou que não havendo a interposição de recurso ou apresentada
renúncia, será necessário a aplicação do Art. 48, §3º4 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.

ENCERRAMENTO

O Presidente informa que a sessão será suspensa para aguardar
o prazo de interposição de recurso. Ressaltamos que todos os atos
realizados por esta Comissão serão publicados no sítio eletrônico
www.portovelho.ro.gov.br. Informou  ainda que  poderá ser  franqueado
acesso aos interessados das propostas de preços antes da promulgação
do resultado mediante comparecimento a esta SML. 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, 23 de outubro de 2019, às 09h20min.

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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