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

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
 RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019/CPL-OBRAS
PROCESSO Nº 09.00192/2018 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA  PARA  CONSTRUÇÃO  DE  MURO  NA  ESCOLA  MUNICIPAL  OLYMPIA
SALVATORE RIBEIRO, para atender necessidades da Secretaria Municipal
de Educação - SEMED
 

PREÂMBULO

No dia 31 de julho de 2019, às 13h00min, 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, nenhuma das empresas compareceu.

 DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS

Utilizando  a  prerrogativa  inserida  no  item  13.13  do
edital, após análise da documentação da proposta de preços a Comissão
informa: 

PARECER DA ENGENHARIA: de acordo com Parecer Técnico, do Sr. Jarbas
Carvalho  dos  Santos,  anexo  a  esta  ata,  para  análise  quanto  a
Qualificação  Técnica  das  empresas,  em  atendimento  ao  item  11  do
edital, verificou-se que estão INAPTAS as empresas:

• M & M SERVIÇO ESPECIALIZADO - EIRELI, CNPJ: 26.473.197/0001-70;

• -Na planilha orçamentaria, os itens 2.1.1 e 2.1.3, apresentou unidade de medidas incoe-
rentes o edital. 

• -Na planilha orçamentaria, o item 8.3.1, apresentou quantitativo incompatível com o edi-
tal.
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• -Nas composições de custo unitário, não apresentou as composições auxiliares 8733 e
87292, que compõem os itens 8.1.1 e 8.1.2 na sua planilha orçamentaria.

• -Nas composições de custo unitário, no que se refere a mão de obra, não apresentou as
composições, sendo assim, não demonstrou os encargos complementares que se refere inclu-
sive ao fornecimento de EPI.

• JRP ENGENHARIA EIRELI EPP: 14.878.898/0001-00;

• -Na planilha orçamentaria, no item 1.2.4, apresentou unidade de medida incoerente com o
edital.

• -Na planilha orçamentaria, no item 9.1.2, apresentou valor unitário acima do valor esti-
pulado no edital.

• -Nas composições de custo unitário, o percentual aplicado de encargos sociais está acima
do percentual de referência que no caso é o fornecido pelo SINAPI.

• W.C.L. DE CASTRO PROJETOS DE ARQUITETURA, CNPJ: 01.530.472/0001-19;

• -No cronograma físico-financeiro, no item 9.0, aplicou percentual para o segundo mês in-
compatível com o edital e com as boas práticas da engenharia. 

• -Nas composições de custo unitário, no que se refere a mão de obra, aplicou valores di-
vergentes para EPI e FERRAMENTA da própria composição apresentada destes custos.

• -Nas composições de custo unitário, não apresentou as composições auxiliares 8733 e
87292, que compõem os itens 8.1.1 e 8.1.2 na sua planilha orçamentaria.

• -Nas composições de custo unitário, o percentual aplicado de encargos sociais está abai-
xo do percentual de referência que no caso é o fornecido pelo SINAPI.

• CONSTRUTORA TABAPUÃ LTDA, CNPJ: 04.457.238/0001-00;

• -Na composição do BDI, item 7.4, aplico o percentual de desoneração da folha de pagamen-
to, ou seja, a contribuição previdenciária, ocorrendo duplicidade do custo e incompati-
bilidade com a composição de encargos sociais.

• -Nas composições de custo unitário, o percentual aplicado de encargos sociais está acima
do percentual de referência que no caso é o fornecido pelo SINAPI.

Por outro lado, por atender às boas práticas da engenharia,
restaram APTAS as empresas:

• CONSTRUTORA DELTA LTDA-ME;
• J.B.G CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP;

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 realizada a qual foi acatada
integralmente pela Comissão, restaram DESCLASSIFICADAS as empresas:

• M & M SERVIÇO ESPECIALIZADO - EIRELI, CNPJ: 26.473.197/0001-70;

• Descumprimento ao item 11.1.1.1 do Edital (composição de custos)

• Descumprimento ao item 11.1.1 do Edital (quantitativos e unidades de medida em desacor-
do).
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• JRP ENGENHARIA EIRELI EPP: 14.878.898/0001-00;

• Descumprimento ao item 11.1.1.1. do Edital (composição de custos) 

• Descumprimento ao item 11.1.1 do Edital(unidades de medida em desacordo)

• Descumprimento ao item 13.4. do Edital (valores unitários acima do estimado)

• W.C.L. DE CASTRO PROJETOS DE ARQUITETURA, CNPJ: 01.530.472/0001-19;

• Descumprimento ao item 11.1.1.1 do Edital(composição de custos, e cronograma de execução
em desacordo) 

• CONSTRUTORA TABAPUÃ LTDA, CNPJ: 04.457.238/0001-00;

• Descumprimento ao item 11.1.1.1 do Edital(composição de custos) 

• Descumprimento ao item 11.1.1.4 do Edital(composição do BDI inseriu encargos previden-
ciários incompatíveis)

Por outro lado, por atender às boas práticas da engenharia,
restaram CLASSIFICADAS as empresas: 

• CONSTRUTORA DELTA LTDA-ME, CNPJ Nº 63.615.173/0001-34
• J.B.G CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, CNPJ Nº 06.199.428/0001-91

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
02/08/2019, 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. 
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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, 31 de julho de 2019, às 13h15min.

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

Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com
4

mailto:comissoes.sml2017@gmail.com
http://www.portovelho.ro.gov.br/

