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Fls.______________________

Visto.____________________

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

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS 

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  30  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 proferir o resultado da análise
dos  recursos  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, compareceu a empresa abaixo:

J.J.  CONSTRUÇÕES  MONTAGENS  INDUSTRIAIS,  CNPJ:  11.411.952/0001-14;
representada pelo Sr. Waldicarlos Soares da Cunha, CPF: 513.837.302-
10.

 DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS

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

CONSTRUTORA  AMIL  LTDA,  CNPJ:  20.119.762/0001-19,  considerar  erro
formal  matemático  a  razão  de  desclassificação  quanto  a  aparente
divergência do valor total do transporte de material betuminoso com
BDI está acima do estipulado no edital, uma vez que foi possível, por
meio de mera operação matemática chegar aos valores reais e que estes
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estão de acordo com o instrumento convocatório, contudo,  MANTER AS
RAZÕES DO PARECER NO SENTIDO DE CONSIDERAR  INAPTA POR: 1)  quanto a
ausência  das  composições  dos  itens  1.9  (banheiro  químico)  e  1.10
(transporte de pessoal) da planilha orçamentaria;  2)A aplicação em
duplicidade do BDI no transporte de insumos asfálticos e  3)Nas suas
composições, não ficar explicitado a incidência de Leis Sociais,4)
divergência nos quantitativos apresentados no item 16.1.2 em relação
ao estipulado no edital, ocorrendo neste sentido, descumprimento aos
itens  11.1.3.1  e  11.1.3.3,  aplicando  o  item  13.2  do  instrumento
convocatório. 

MSM  INDUSTRIAL  LTDA,  CNPJ:  05.394.853/0001-79,  considerar  erros
formais matemáticos as razões de desclassificação quanto a aparente
divergência dos valores totais exposados na proposta em relação ao BDI
discriminado,  assim  como,  considerar  erro  formal,  a  aparente
divergência  dos  quantitativos  expostos  nos  itens  7.1.7,  18.1.7  e
28.1.7, uma vez que foi possível, por meio de mera operação matemática
chegar aos valores reais e que estes estão de acordo com o instrumento
convocatório,  contudo,  MANTER  AS  RAZÕES  DO  PARECER  NO  SENTIDO  DE
CONSIDERAR  INAPTA POR: 1)  quanto a ausência de composições do  item
1.10  (transporte  de  pessoal)  da  planilha  orçamentaria;  2) na
composição do item 1.11 (taxas e emolumentos), o valor aplicado é
inexequível, pois cotou valor inferior ao máximo permitido, em item de
valor fixo descumprimento aos  itens 11.1.3.1 e 11.1.3.3, aplicando o
item 13.2 do instrumento convocatório.

E.J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27; MANTER AS RAZÕES DO
PARECER NO SENTIDO DE CONSIDERAR INAPTA POR: 1) quanto a ausência de
composições  do  item  1.10  (transporte  de  pessoal)  da  planilha
orçamentaria;  2)A aplicação em duplicidade do BDI no transporte de
insumos asfálticos e  3)Nas suas composições, não ficar explicitado a
incidência de Leis Sociais,  4) na composição do item 1.11 (taxas e
emolumentos), o valor aplicado é inexequível, apresentou desconto a
item com preço mínimo fixo, ocorrendo neste sentido, descumprimento
aos  itens 11.1.3.1 e 11.1.3.3, aplicando o item 13.2 do instrumento
convocatório.

E, portanto, PERMANECEM INAP  TAS PARA CLASSIFICAÇÃO NO QUESITO PROPOSTA
COMERCIAL AS EMPRESAS:  CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-
19, E.J.  CONSTRUTORA  EIRELI, CNPJ:  10.576.469/0001-27  e  M.S.M.
INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 05.394.853/0001-79

As empresas antes classificadas NÃO TIVERAM SUAS PROPOSTAS IMPUGNADAS
PELAS  DEMAIS  CONCORRENTES,  sendo  assim,  ratificando as  razões  do
parecer  anterior: 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. 
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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:

Ante  ao  exposto,  esta  comissão  decide  por  CONHECER  DOS  PRESENTES
RECURSOS,  por  tempestivos,  para  no  MÉRITO  JULGÁ-LOS  PARCIALMENTE
PROCEDENTES pelos fundamentos de fato e de direito trazidos acima,
conforme conclusões abaixo:

CONSTRUTORA  AMIL  LTDA,  CNPJ:  20.119.762/0001-19,  considerar  erros
formais matemáticos as razões de desclassificação quanto o valor total
do transporte de material betuminoso com BDI está acima do estipulado
no  edital,  uma  vez  que  foi  possível,  por  meio  de  mera  operação
matemática chegar aos valores reais e que estes estão de acordo com o
instrumento  convocatório,  contudo,   MANTER  A  DESCLASSIFICAÇÃO,  1)
quanto a sua ausência de composições dos itens 1.9 (banheiro químico)
e 1.10 (transporte de pessoal) da planilha orçamentaria; 2)A aplicação
em duplicidade do BDI no transporte de insumos asfálticos e 3)Nas suas
composições, não ficar explicitado a incidência de Leis Sociais,  4)
divergência nos quantitativos apresentados no item 16.1.2 em relação
ao  estipulado  no  edital,  ocorrendo  neste  sentido  ocorrendo  neste
sentido, descumprimento aos  itens 11.1.3.1 e 11.1.3.3, aplicando o
item 13.2 do instrumento convocatório. 

MSM  INDUSTRIAL  LTDA,  CNPJ:  05.394.853/0001-79,  considerar  erros
formais matemáticos as razões de desclassificação quanto a aparente
divergência dos valores totais exposados na proposta em relação ao BDI
discriminado,  assim  como,  considerar  erro  formal,  a  aparente
divergência  dos  quantitativos  expostos  nos  itens  7.1.7,  18.1.7  e
28.1.7, uma vez que foi possível, por meio de mera operação matemática
chegar aos valores reais e que estes estão de acordo com o instrumento
convocatório, contudo, MANTER A DESCLASSIFICAÇÃO,1) quanto a ausência
de  composições  do  item   1.10  (transporte  de  pessoal)  da  planilha
orçamentaria; 2) na composição do item 1.11 (taxas e emolumentos), o
valor aplicado é inexequível, pois cotou valor superior ao máximo
permitido;

E.J.  CONSTRUTORA  EIRELI,  CNPJ:  10.576.469/0001-27;  MANTER  A
DESCLASSIFICAÇÃO, 1) quanto a sua ausência de composições do item 1.10
(transporte de pessoal) da planilha orçamentaria;  2)A aplicação em
duplicidade do BDI no transporte de insumos asfálticos e  3)Nas suas
composições, não ficar explicitado a incidência de Leis Sociais, 4) na
composição do item 1.11 (taxas e emolumentos), o valor aplicado é
inexequível,  apresentou  desconto  a  item  com  preço  mínimo  fixo,
ocorrendo neste sentido, descumprimento aos itens 11.1.3.1 e 11.1.3.3,
aplicando o item 13.2 do instrumento convocatório.

As empresas antes classificadas NÃO TIVERAM SUAS PROPOSTAS IMPUGNADAS
PELAS  DEMAIS  CONCORRENTES,  sendo  assim,  ratificando  a  decisão
anterior: As  empresas J.J.CONSTRUÇÕES  E  MONTAGENS  LTDA  e  MASTER
ENGENHARIA EIRELI apresentaram Planilhas e composições de acordo com o
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exigido  no  edital.  Sendo  assim,  ESTÃO  APTAS PARA  CLASSIFICAÇÃO  NO
QUESITO PROPOSTA COMERCIAL. 

Considerando procedência parcial dos recursos apresentados foi
submetido  o  julgamento  da  comissão  à  Superintendente  Municipal  de
Licitações, autoridade hierarquicamente superior, que por sua vez,
considerou que a decisão não merecia nenhum tipo de reforma, sendo
assim, PERMANECEM DESCLASSIFICADAS AS EMPRESAS: CONSTRUTORA AMIL LTDA,
CNPJ:  20.119.762/0001-19, E.J.  CONSTRUTORA  EIRELI, CNPJ:
10.576.469/0001-27 e M.S.M. INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 05.394.853/0001-79,
conforme julgamento acima exposto. As empresas antes classificadas NÃO
TIVERAM SUAS PROPOSTAS IMPUGNADAS PELAS DEMAIS CONCORRENTES, sendo
assim, ratificando a decisão anterior: As empresas J.J.CONSTRUÇÕES E
MONTAGENS LTDA e MASTER ENGENHARIA EIRELI  apresentaram Planilhas e
composições de acordo com o exigido no edital. Sendo assim,  ESTÃO
APTAS PARA CLASSIFICAÇÃO NO QUESITO PROPOSTA COMERCIAL. 

A comissão informa que as razões completas de julgamento tanto
da  comissão  quanto  o  Parecer  Técnico  de  Engenharia  são  partes
integrantes desta ata e encontram-se em anexo.

 
DA CONVOCAÇÃO DAS MICRO E PEQUENA EMPRESAS

(EMPATE FICTO)

A empresa  MASTER  ENGENHARIA  EIRELI,  CNPJ:  04.434.500/0001-92
conforme declaração à fls 1933 dos autos é a única ME/EPP qualificada
no presente certame, sendo assim, considerando que a sua proposta
figura dentro do intervalo de 10% (dez por cento) da proposta mais bem
classificada (Art. 44, §1º LC 123/06 e Item 7.2.1. do Edital), qual
seja,  a  da  empresa  J.J.CONSTRUÇÕES  E  MONTAGENS  LTDA,  CNPJ:
11.411.952/0001-14.  A  comissão  convocou  a  empresa  para  exercer  o
direito de cobrir a proposta antes citada (Art 14, I, LC 123/06 e Item
7.3.1 do Edital). Tanto na convocação para esta sessão por e-mail em
duas  oportunidades  quanto  por  ligação  telefônica  cuja  certidão  se
encontra nos autos. Considerando a ausência da empresa, ocorreu a
preclusão do direito ora analisado. 

DO RESULTADO FINAL

Considerando  o  resultado  do  julgamento  dos  recursos,  restaram
classificadas as propostas das seguintes empresas: 

J.J. CONSTRUÇÕES MONTAGENS INDUSTRIAIS, CNPJ Nº 11.411.952/0001-
14; numerada às fls. 01-126; no valor de R$ 36.295.478,78 (trinta
e seis milhões duzentos e noventa e cinco mil quatrocentos e
setenta e oito reais e setenta e oito centavos). 1ª Colocada
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MASTER ENGENHARIA EIRELI-EPP, CNPJ Nº 04434.500/0001-92, numerada
às  fls.  01-76,  no  valor  de  R$  37.065.948,70  (trinta  e  sete
milhões sessenta e cinco mil novecentos e setenta e oito reais e
setenta centavos). 2ª Colocada

Assim, a Comissão consolida que após todos os atos pertinentes a esta
licitação a empresa J.J. CONSTRUÇÕES MONTAGENS INDUSTRIAIS, sagrou-se
VENCEDORA com  o  valor  global  de R$  36.295.478,78  (trinta  e  seis
milhões duzentos e noventa e cinco mil quatrocentos e setenta e oito
reais e setenta e oito centavos) em face do valor estimado e atestado
pela  Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura  e  Serviços  Básicos  –
SEMISB  de  R$  37.243.603,05  (trinta  e  sete  milhões,  duzentos  e
quarenta e três mil, seiscentos e três reais e cinco centavos).
 

ENCERRAMENTO

Por todo exposto, primando pelos princípios gerais que regem o Direito
Administrativo,  mais  especificamente  no  caso  em  tela,  pelos  da
legalidade, da probidade administrativa, isonomia, em observância aos
dispositivos legais aplicáveis ao feito, sopesando o atendimento às
exigências mínimas estabelecidas no instrumento convocatório,  foram
integralmente  seguidos  por  esta  Comissão  de  Licitação  de  Obras.
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, 30 de outubro de 2019, às 09h30min.

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

EMPRESA

J.J. CONSTRUÇÕES MONTAGENS INDUSTRIAIS
Sr. Waldicarlos Soares da Cunha
CPF: 513.837.302-10
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