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ANÁLISE DA COMISSÃO CPL-OBRAS/SML
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018/CPL-OBRAS/SML/PVH

PROCESSO Nº 10.02.00033/2017

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA  PARA  EXECUÇÃO  DA  OBRA  REMANESCENTE DO  COMPLEXO
POLIESPORTIVO  NO  BAIRRO  CUNIÃ,  PORTO  VELHO  –  RO, 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 à Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP.

Por ocasião da sessão inaugural realizada no dia 20 de abril
de  2018,  às  09h00min,  compareceram  11(onze)  proponentes,  abaixo
relacionados:

• ARENA PORTO ENGENHARIA, EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ Nº
13.239.682/0001-31;

• CONSTRUTORA DELTA LTDA-ME, CNPJ Nº 63.615.173/0001-34;
• J.C. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-EPP, CNPJ Nº 63.749.840/0001-71;
• RAIAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,  CNPJ: 09.329.337/0001-

11;
• CSF  COMERCIO  E  SERVIÇOS  EMPRESARIAIS  EIRELI,  CNPJ:

02.977.954/0001-84;
• JS ENGENHARIA EIRELI-EPP, CNPJ: 84.717.719/0001-38;
• D.R.  CONSTRUÇÕES  E  TERRAPLANAGENS  EIRELLI-EPP,  CNPJ:

03.610.014/0001-15;
• CONSTRURIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, CNPJ: 13.080.232/0001-49;
• HIDRONORTE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA,  CNPJ: 22.827.943/0001-

25;
• TERRA  EMPREENDIMENTOS,  PROJETOS  E  CONSTRUÇÕES  LTDA,  CNPJ:

02.011.111/0001-29;
• FUHRMANN & CIA LTDA (INSTALADORA PADRÃO ENGENHARIA PROJETOS E

EXECUÇÕES ENGENHARIA ELÉTRICA GEOLOGIA), CNPJ: 84.615.772/0001-
28;

Após a apreciação dos documentos gerais de habilitação, esta
Comissão encaminhou às assessorias especializadas tais documentações
para análise especificamente quantos aos tópicos  10.5 (qualificação
técnica),  direcionado  à  Assessoria  de  Engenharia,  e  10.6.  Da
Qualificação Econômico–financeira, direcionado à Assessoria Contábil,
tendo  ambas  as  assessorias  exarado  pareceres  no  sentido  da
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conformidade das dez proponentes quanto aos itens 10.5 e 10.6 do
instrumento convocatório, conforme peças técnicas em anexo.

À  exceção  da  empresa  ARENA  PORTO  ENGENHARIA,  EVENTOS  E
SERVIÇOS EIRELI – EPP,  CNPJ Nº  13.239.682/0001-31,  que segundo a
análise contábil utilizou valores errôneos para os cálculos de seus
índices, restando índices “inflados”.

Necessário explicar que mesmo que a empresa não obtenha o
índice 1(um) como determina o  item 10.6.2.1, ainda era facultado a
comprovação de sua capacidade por meio de capital social registrado
ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do montante da
contratação, de acordo com os parágrafos 2° e 3°, do artigo 31 da Lei
8.666/931, o que é o caso da empresa, logo, não atingir os índices não
foi o motivo justificante para a sua desclassificação, mas sim, a
ausência de outros documentos obrigatórios que não constavam da sua
habilitação, conforme será trazido a abaixo.

De posse das conclusões técnicas esta comissão decidiu acatar
na íntegra ambos os pareceres no sentido da conformidade das dez
proponentes  quantos  aos  itens  10.5  e  10.6  do  instrumento
convocatório.

Vencida a análise técnica restou necessária a análise final
dos tópicos gerais de habitação, citamos: 10.3. Habilitação Jurídica,
10.4. Regularidade Fiscal E Trabalhista, e alguns itens gerais do
10.7 (certidão  de  falência  e  concordata),  10.10 –  garantia  de
participação e por último o tópico  10.15, que são exigidos outros
documentos, como a) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal2, b) Declaração de Anuência da Licitante c)
Declaração  de  inexistência  de  Fato  Impeditivo  da  habilitação,  d)
Declaração,  comprometendo-se  a  fornecer  a  seus  empregados,
equipamentos  de  proteção  individual  e) Quadro  Demonstrativo  da
Capacidade Econômico-Financeira.

DAS EMPRESAS HABILITADAS

Pois  bem,  após  a  análise  da  comissão  verificou-se  a
conformidade das habilitações das empresas abaixo descritas:  RAIAR
CONSTRUTORA  E  INCORPORADORA  LTDA,  CNPJ:  09.329.337/0001-11;  CSF
COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ: 02.977.954/0001-84; JS
ENGENHARIA EIRELI-EPP,  CNPJ: 84.717.719/0001-38;  D.R. CONSTRUÇÕES E
TERRAPLANAGENS  EIRELLI-EPP,  CNPJ:  03.610.014/0001-15;  CONSTRURIO
CONSTRUÇÕES  LTDA-EPP,  CNPJ:  13.080.232/0001-49;  HIDRONORTE
CONSTRUÇÕES  E  COMERCIO  LTDA,  CNPJ:  22.827.943/0001-25;  TERRA

110.6.2.4. A empresa licitante que apresentar resultado menor a 1 (um), em qualquer dos índices constantes no subitem 10.6.2.1
deste Edital, deverá comprovar capital social registrado ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do montante da
contratação, de acordo com os parágrafos 2° e 3°, do artigo 31 da Lei 8.666/93. 
2Declaração, sob penas da lei, de que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos, em horário noturno de
trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, ainda, em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) ano, conforme o modelo do Anexo V deste Edital., 
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EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 02.011.111/0001-
29; CONSTRUTORA DELTA LTDA-ME, CNPJ Nº 63.615.173/0001-34.

Contudo,  ocorreu por ocasião da análise da habilitação da
empresa JS ENGENHARIA EIRELI-EPP, CNPJ: 84.717.719/0001-38; quanto ao
tópico 10.10 – garantia de participação, a empresa inseriu o contrato
de fiança com uma folha a menos a nº 02 (nº 68), contudo, o próprio
contrato explicita a necessidade conferência de suas informações on-
line,  e  realizando  tal  conferência  foi  possível  verificar  a
conformidade da garantia apresentada.

A empresa CSF COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ:
02.977.954/0001-84;  apresentou  SINTEGRA  (fl  10/11)  com  status
“habilitado”,  contudo,  em  consulta  à  certidão  a  situação  atual  é
diversa.  Em  que  pese  tal  informação  o  item  10.4.13 informa  a
necessidade de apresentação de Estadual  ou Municipal e a certidão
municipal  se  encontra  dentro  da  validade,  motivo  pelo  qual  tal
ocorrência não prejudicou a habilitação da empresa.

A  empresa  D.R.  CONSTRUÇÕES  E  TERRAPLANAGENS  EIRELLI-EPP,
CNPJ:  03.610.014/0001-15;  apresentou  ART  que  não  foi  possível
verificar on-line, em consulta a Assessoria Técnica de Engenharia foi
esclarecido que talvez a peça apresentada seja antiga e a anotação
possa ter passado por alteração (baixada), já que o objeto e o local
da  obra  continua  a  mesma.  A  despeito  dessa  situação  a  empresa
apresentou outros atestados e acervos o que foi o bastante para sua
habilitação  conforme  Parecer  nesse  sentido,  motivo  pelo  qual  tal
ocorrência não prejudicou a habilitação da empresa. 

Logo,  a  Comissão  decidiu  habilitar  todas  empresas
supramencionadas,  pois  as  únicas  incoerências  encontrada  nas  suas
habilitações foram sanadas por diligência simples a rede mundial de
computadores.

Não é demais lembrar a teor do Art. 43,§3º da Lei Federal
8.666/93 É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta, situação que se afigura ao caso concreto, pois ambas as
informações  já  constavam  do  processo,  apenas  foi  necessária  sua
confirmação por autenticação on-line.

As demais empresas que não constam de tópicos dedicados acima
não exibiram qualquer incoerência em suas habilitações, motivo pelo
qual não são necessários outros apontamentos.

DAS EMPRESAS INABILITADAS

310.4.1 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (ALVARÁ ou FAC); 
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Na análise realizada foi verificado que a empresa FUHRMANN &
CIA LTDA (INSTALADORA PADRÃO), CNPJ: 84.615.772/0001-28; apresentou a
certidão a que refere o item 10.7 (certidão de falência e concordata)
aproximadamente 5 dias vencida, considerando a validade de 30 dias de
16.03.18 e a sessão de abertura ter ocorrido em 20.04.18.

Ocorre que, tal impropriedade pode ser sanada por esta
comissão em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado
de  Rondônia  (www.tjro.jus.br) na  aba  “Serviços  Judiciais”  -
{http://webapp.tjro.jus.br/certidaoonline/pages/cnpg.xhtml}, onde após a
inserção do CNPJ da proponente foi possível avaliar que não
houve alteração de sua regularidade até a presente data, conforme
consulta que compõe esta analise, logo, havendo a possibilidade de
sanar  tal  incoerência  por  simples  consulta  a  rede  mundial  de
computadores  não  seria  razoável  inabilitar  a  proponente  por  esse
motivo.

Não  é  demais  lembrar  que  tratando-se  de  obras  de  grande
expressão  econômica  e  responsabilidade  técnica,  legitima-se  a
exigência  inserida  no  Edital  Convocatório  para  apresentação  de
certidão  negativa  de  falência  ou  recuperação  judicial,  pois  a
contratação  de  empresa  nessas  condições  jurídicas,  que  atravessam
graves dificuldades econômico-financeiras, poderá colocar em risco o
cumprimento das obrigações, mas esse não é o caso dos autos, primeiro
porque na certidão em análise, bem como na consulta realizada não
foram verificadas quaisquer apontamentos em desfavor da empresa, sem
esquecer  que  a  análise  da  sua  saúde  financeira  pela  Assessoria
Contábil  também  sinalizou  para  a  possibilidade  (expectativa)  de
suportar o contrato caso sagre-se vencedora.

Contudo a empresa FUHRMANN & CIA LTDA, também não juntou a
declaração  quanto ao Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal, nos termos do item 10.15 “a” do
instrumento convocatório e modelo fornecido do Anexo V, bem como a
Declaração,  comprometendo-se  a  fornecer  a  seus  empregados,
equipamentos de proteção individual nos termos do  item 10.15 “b”.

Veja,  a  Constituição  Federal  proíbe  trabalho  noturno,
perigoso ou insalubre a menores de dezoito e qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos. Essa exigência é cumprida mediante apresentação de
declaração nos termos do modelo constante no Anexo V do edital. 

Tal declaração está em consonância com o entendimento dos
órgãos de controle, senão vejamos:

DELIBERAÇÕES DO TCU 
“Exija,  nos  procedimentos  licitatórios,  a  apresentação  de
declaração  de  não  utilização  de  mão-de-obra  infantil,  em
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atendimento às disposições do art. 27, inciso V, da Lei nº
8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854/1999. Acórdão 1955/2006”
“Primeira Câmara Observe o disposto no art. 1º do Decreto nº
4.358/2002,  no  tocante  à  declaração  firmada  por  licitantes
quanto a emprego de menores. Acórdão 845/2005 Segunda Câmara”

    
DELIBERAÇÕES DO TCE/RO 
“Deixar de exigir dos participantes do procedimento licitatório
realizado  por  meio  da  Carta  Convite  nº  064/2006/PMV,  os
documentos  de  habilitação  das  empresas  PLANETA  COMÉRCIO  E
TRANSPORTES LTDA e NEI FERREIRA DE FREITAS – ME e declaração do
cumprimento  do  disposto  no  inciso  XXXIII  do  art.  7º  da
Constituição Federal dessas mesmas empresas e da pessoa física
JANETE DO NASCIMENTO, em descumprimento ao art. 27, I e V, da
Lei Federal nº 8.666/93”  PROCESSO N. : 2006/2011   - DESPACHO
CIRCUNSTANCIADO Nº 72/2014/GCWCSC Conselheiro Wilber Carlos dos
Santos Coimbra. 

Situação  análoga  ocorreu  com  a  empresa  ARENA  PORTO
ENGENHARIA, EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ Nº 13.239.682/0001-
31,  onde  não  foi  possível  localizar  a  prestação  da  garantia  de
participação (item 10.104, “a”) além  Declaração, comprometendo-se a
fornecer a seus empregados, equipamentos de proteção individual e
coletiva  (item 10.15.1, “d”)

Veja,  a  teor  do  Art.  43,§3º  da  Lei  Federal  8.666/93  é
facultada  à  Comissão  ou  autoridade  superior,  em  qualquer  fase  da
licitação,  a  promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento  ou  informação  que  deveria  constar  originariamente  da
proposta,  situação  que  se  afigura  ao  caso  concreto,  pois  tais
declarações não constam dos documentos habilitatórios da empresa, o
que impossibilita esta comissão de sua juntada ulterior, sob o perigo
de ferir o Princípio da Isonomia entre o tratamento dos licitantes.

Pelo  exposto  a  comissão  decidiu  INABILITAR as  empresas:
FUHRMANN & CIA LTDA, CNPJ: 84.615.772/0001-28; por descumprimento ao
item 10.15.1, “a”5 e item 10.15.1, “b”6  do instrumento convocatório;
Empresa J.C.  CONSTRUÇÕES CIVIS  LTDA-EPP,  CNPJ:  63.749.840/0001-71,
por descumprimento ao item 10.15.1, “a” do instrumento convocatório;
Empresa ARENA PORTO ENGENHARIA, EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ

4 10.10. A empresa licitante deverá apresentar Garantia no montante de 1% (um por cento) do valor global da contratação
estimada em R$ 4.007.018,19 (Quatro milhões, sete mil, dezoito reais e dezenove centavos), referente à sua participação
neste certame (CONCORRÊNCIA Nº 001/2018/SML/PVH). 

5 Item 10.15.1 - Deverão ser apresentados ainda no envelope de Habilitação, os seguintes documentos: a) Cumprimento do disposto
no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: Declaração, sob penas da lei, de que não mantém em seu quadro de pessoal
menor de 18 (dezoito) anos, em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, ainda, em
qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) ano, conforme o
modelo do Anexo V deste Edital. 
6d) Declaração, comprometendo-se a fornecer a seus empregados, equipamentos de proteção individual e coletiva que atendam às
condições de segurança, submetendoos, quando solicitado, à apreciação do Técnico de Segurança em Medicina do Trabalho e a
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). (Modelo Próprio do Licitante) 
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Nº 13.239.682/0001-31, por descumprimento ao item 10.107, “a” e item
10.15.1, “d” do instrumento convocatório.

DAS CONCLUSÕES

Em consonância com as análises técnicas realizadas a Comissão
decide por considerar  HABILITADAS as empresas:  RAIAR CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 09.329.337/0001-11; CSF COMERCIO E SERVIÇOS
EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ: 02.977.954/0001-84; JS ENGENHARIA EIRELI-
EPP,  CNPJ:  84.717.719/0001-38;  D.R.  CONSTRUÇÕES  E  TERRAPLANAGENS
EIRELLI-EPP,  CNPJ: 03.610.014/0001-15;  CONSTRURIO CONSTRUÇÕES LTDA-
EPP,  CNPJ:  13.080.232/0001-49;  HIDRONORTE  CONSTRUÇÕES  E  COMERCIO
LTDA,  CNPJ:  22.827.943/0001-25;  TERRA  EMPREENDIMENTOS,  PROJETOS  E
CONSTRUÇÕES LTDA,  CNPJ: 02.011.111/0001-29;  CONSTRUTORA DELTA LTDA-
ME, CNPJ Nº  63.615.173/0001-34, por seus documentos habilitatórios
estarem de acordo com o instrumento convocatório.

E  INABILITADAS as  empresas: FUHRMANN  &  CIA  LTDA,  CNPJ:
84.615.772/0001-28; por descumprimento ao item 10.15.1, “a” e item
10.15.1,  “b”  do  instrumento  convocatório.  J.C.  CONSTRUÇÕES  CIVIS
LTDA-EPP,  CNPJ:  63.749.840/0001-71,  por  descumprimento  ao  item
10.15.1,  “a”  do  instrumento  convocatório.  ARENA  PORTO  ENGENHARIA,
EVENTOS  E  SERVIÇOS  EIRELI  –  EPP,  CNPJ  Nº  13.239.682/0001-31,  por
descumprimento ao item 10.10, “a” e item 10.15.1, “d”8 do instrumento
convocatório;

A presente análise, assim como as análises técnicas serão
parte integrante da Ata da sessão de abertura para divulgação dos
resultados.

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 

710.10. A empresa licitante deverá apresentar Garantia no montante de 1% (um por cento) do valor global da contratação estimada
em R$ 4.007.018,19 (Quatro milhões, sete mil, dezoito reais e dezenove centavos), referente à sua participação neste certame
(CONCORRÊNCIA Nº 001/2018/SML/PVH). 
8Declaração, comprometendo-se a fornecer a seus empregados, equipamentos de proteção individual e coletiva que atendam às
condições de segurança, submetendoos, quando solicitado, à apreciação do Técnico de Segurança em Medicina do Trabalho e a
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). (Modelo Próprio do Licitante) 
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