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

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018/CPL-OBRAS

PROCESSO Nº 10.02.00038/2017

Objeto:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  OBRAS  E  SERVIÇOS  DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA REMANESCENTE DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA
VILA  CANDELÁRIA, 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  a  Subsecretaria  Municipal  de  Obras  e
Pavimentação – SUOP.

PREÂMBULO

No dia  26  de  julho 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  informar  o
resultado  de  julgamento  da  análise  da  proposta  de  preços referente  à
licitação  supracitada,  do  tipo  MENOR  PREÇO,  sob  o  regime  de  empreitada
GLOBAL. 

DA ABERTURA DA SESSÃO

Iniciada a sessão no horário programado, conforme registrado em Ata
da  sessão  24.07.2018,  o  Presidente  concedeu  15  (quinze)  minutos  de
tolerância, e foi constatada a ausência de todos os proponentes. 

DO RESULTADO DA ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS 

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

PARECER DA ENGENHARIA: de acordo com Parecer Técnico nº 013/2018, 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 edital,
verificou-se necessidade de desclassificação da empresa COMPACTA ENGENHARIA
LTDA-EPP, CNPJ: 16.791.650/0001-32, por descumprimento aos itens  11.1.3.1 e
11.1.3.3,  aplicando  o  item  13.8  e  13.2,  considerando  ter  verificado
incongruências em sua proposta, das quais citados: falta de demonstração da
incidência das leis sociais nas composições apresentadas e demais motivos
individuais trazidos no parecer que é parte integrante desta ata. 
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ANÁLISE DA COMISSÃO: a referida análise fora feita pelo Presidente e membros
da Comissão Permanente de Licitação de Obras. Em consonância com as análises
técnicas realizadas  as quais  foram acatadas  integralmente pela  Comissão,
decide por  DESCLASSIFICAR  a empresa  COMPACTA ENGENHARIA LTDA – EPP, CNPJ
16.791.650/0001-32, descumprimento aos itens  11.1.3.1 e 11.1.3.3, aplicando
o item 13.8 e 13.2, pela falta de demonstração da incidência das leis sociais
nas composições apresentadas e demais motivos individuais trazidos no parecer
que é parte integrante desta ata. 

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  02/08/2018, 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.

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
habilitação. 

DA APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS

Considerando  a  hipótese  da  não  interposição  de  recurso,  será
aplicado o disposto no Art. 48, §3º1 da Lei Federal 8.666/93, no sentido da
concessão  de  8(oito)  dias  úteis  para  que  a  empresa  apresente  “novas”
propostas, escoimadas dos erros indicados no parecer técnico.

Nesse  caso  é  necessário  esclarecer  que  a regra não  pode  ser
aplicada a licitantes já  excluídos 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 a empresa
ANDRADE ENGINEERING & CONSTRUCTION, CNPJ: 28.790.273/0001-04, INABILITADA EM
FASE ANTERIOR NÃO PODERÁ APRESENTAR NOVAS PROPOSTAS.

Esclarecemos ainda que no caso da empresa ora desclassificada, 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.

1Art.  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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ENCERRAMENTO

Informamos ainda não havendo eventuais Recursos Administrativos o
Presidente concederá o prazo de apresentação de nova proposta nos termos do
Art. 48, §3º2 da Lei Federal 8.666/93, para a concessão de 8(oito) dias
úteis para que a empresa apresente “novas” propostas, escoimadas dos erros
indicados  no  parecer  técnico.  Contudo,  caso  a  empresa  corrija  tais
impropriedades em prazo inferior, mediante sua expressa renúncia, poderá ser
designada sessão para a abertura em prazo inferior prestigiando a celeridade
processual. Em ambos os casos, a data para abertura da nova proposta de
preços será noticiada aos interessados nos endereços eletrônicos constantes
das  documentações  de  suas  habilitações.  Ressaltamos  que  todos  os  atos
realizados  por  esta  Comissão  serão  publicados  no  sítio  eletrônico
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,  26  de  julho  de  2018,  às
11h40min.

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

2Art.  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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