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

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH

Processo: 10.00145/2018
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.
Órgão: SEMISB

COMUNICADO

Senhores  licitantes,  conforme  é  de  conhecimento  a  comissão
disponibilizou os recursos administrativos das empresas  CONSTRUTORA
AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19 e E.J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ:
10.576.469/0001-27 para contrarrazões dos senhores em 10 de outubro,
ocorre que a empresa M.S.M. INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 05.394.853/0001-
79,  encaminhou  em  02.10.19  e-mail  denominado  “Contrarrazões  ao
julgamento  da  Proposta  de  Preços  da  Concorrência  001/2019”, onde
consta o arquivo “CONTRARAZÕES CONCORRÊNCIA 001.2019.pdf”, contudo,
em uma análise superficial da peça apresentada, a empresa não ataca
os recursos apresentados, limitando-se a contraditar as razões de sua
desclassificação. 

Logo, muito embora a peça esteja equivocadamente fundamentada e
nomeada como contrarrazões, trata-se em sua substância de Recurso
Administrativo, apresentado dentro do prazo das razões. Neste termos,
pelo princípio da fungibilidade das formas e do formalismo moderado,
a comissão decide por receber a citada peça como recurso. E sendo
assim,  para  evitar  qualquer  alegação  de  cerceamento  de  defesa,
promove  a  devolução  integral  do  prazo  de  contrarrazões  aos
interessados.

Dito  isso,  informo  aos  senhores  que  houve  interposição  de
recurso  tempestivo  pelas  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
razões  em  anexo.  Sendo  assim,  ficam  as  empresas  cientificadas  do
prazo de 5(cinco) dias úteis para a apresentação de  contrarrazões,
nos termos do Art. 109,§3º da Lei Federal nº 8.666/93.

Porto Velho, 16 de outubro de 2019.

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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