
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Processo: 02.00325/2017
Pregão Eletrônico n. 134/2018/SML
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO
C.B.U.Q  (CONCRETO  BETUMINOSO USINADO  A  QUENTE),  conforme  disposições
constantes do Edital de Licitação e seus Anexos. 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
E PROPOSTA DE PREÇOS

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

Pelos  motivos  já  consignados  na  Resposta  ao  Recurso
administrativo interposto em face do ato de Declaração da Empresa  BTEC
CONSTRUÇÕES Ltda., autuada nas fls. 1.220 a 1.221, divulgada1 no Portal da
Prefeitura de Porto Velho e no Sistema Licitações-e, conforme autorizado no
item 10.13.52 do Edital, promovi a convocação das Empresas LCM CONSTRUÇÃO E
COMÉRCIO S/A, para o Lote 1, e URBENER URBANIZAÇÃO E ENERGIA S/A, para o
Lote 02.  

O  presente  Relatório  trata  da  análise  da  documentação  e
proposta da Empresa LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A, a qual foi remetida ao
e-mail indicado no Edital de Licitação, observados os prazos consignados no
chat do lote. 

1. DA TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO DOS VALORES E DA DOCUMENTAÇÃO: 

1.1. DA NEGOCIAÇÃO DO VALOR OFERTADO

Considerando tratar-se de empresa convocada posteriormente à
inabilitação de Licitante originalmente arrematante do Lote (inabilitada
após  recurso),  visando  à  obtenção  de  proposta  mais  vantajosa  à
Administração e, em atenção ao princípio da indisponibilidade do interesse
público, promovi contraproposta direcionada à Licitante, em campo próprio
do Sistema, tendo como parâmetro inicial para negociação o valor da empresa
originalmente arrematante do lote, nos seguintes termos: 

 
DATA/HORA EMISSOR DA MENSAGEM MENSAGEM

03/06/2019-
14:33:23

Contraproposta da
Pregoeira 

LCM: Retificando: Por favor, verifique a possibilidade de chegarmos ao va-
lor da empresa inabilitada. Seria possível negociarmos o valor global do
lote para o importe de até R$ 30.724.000,00 (Trinta Milhões, setecentos e
vinte e quatro mil reais)?

03/06/2019-
14:39:11

Resposta contrapro-
posta da LCM

Bom dia Sra. Pregoeira, verificamos aqui e é possível ofertarmos o valor 
de R$ 30.724.000,00

1.2. – DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Com relação às formalidades, observo que foram encaminhados
os documentos autuados nas fls. 1.250 a 1.404, conforme listado abaixo: 

 

1  https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/resprecmsm.pdf
2 10.13.5. Se o licitante desatender às exigências previstas no subitem acima, o Pregoeiro

examinará a oferta subsequente, observada a ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente,
se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor. 
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PROPOSTA DE PREÇOS E ANEXOS Documento/fls.

6.1. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao
lance final, de acordo com as especificações técnicas do objeto ofertado,
observadas as especificações técnicas mínimas constantes nos Anexos I e II
deste Edital, sob pena de responsabilização administrativa (advertência,
multa, suspensão do direito de licitar e/ou declaração de inidoneidade)

1.254

7.1. a) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo III deste
Edital), confeccionado em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente as-
sinada pelo seu representante legal ou mandatário; 

1.258/1.259

7.1. b) Planilha de Composição de custos contendo todos os insumos utiliza-
dos na produção do CBUQ por ela ofertado;

1.256

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO Documento/fls.

DECLARAÇÕES
10.5. Declaração de superveniência de fato impeditivo de habilitação, con-
forme modelo constante no Anexo IV deste Edital.

1.271

10.6. Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas ao trabalho de
menores, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital.

1.272

10.7. Declaração APENAS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, 
conforme Modelo do Anexo VI do Edital;

Não ocorrido

10.9. HABILITAÇÃO JURÍDICA

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-
gistrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No
caso de alterações será admitido o estatuto ou o contrato consolidado;

Substituído
pelo SICAF fls.
1.268 – impres-
so pela Prego-
eira fls. 1.502

a 1.522. 

10.10. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual relativo ao do-
micílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compa-
tível com o objeto contratual (FAC, por exemplo);

1.276

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

Substituído
pelo SICAF fls.

1.268
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secre-
taria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

Substituído
pelo SICAF fls.

1.268

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresenta-
ção de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria
Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

Substituído
pelo SICAF fls.

1.268

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi-
ços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos soci-
ais instituídos por lei;

Substituído
pelo SICAF fls.

1.268

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
da Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, abrangendo as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d”
do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (se-
guridade social – INSS), dentro da validade;

Substituído
pelo SICAF fls.

1.268

g) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentação
de certidão negativa fornecida pelo órgão competente, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1º de maio de 1943;

1.278

10.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.11.1. Apresentação de atestados de capacidade técnica, exclusivamente em
nome do licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou pri-
vado, que comprovem o fornecimento de materiais compatíveis com o objeto do
presente termo;

1.282/1.287 e
1.291 a 1.304
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10.11.3. Comprovação de Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompa-
nhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, conforme artigo 17,
inciso I, da Lei nº 6.938/1981, da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de
15/03/2013, com suas alterações, e legislação correlata.

1.367/1.368

10.11.3.1. Não sendo fabricante do material, no caso de ser apenas fornece-
dora, a licitante deverá apresentar o Certificado de Regularidade da Fabri-
cante.

Não ocorrido

10.11.3.2. A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada,
caso o Pregoeiro logre êxito em obtê-lo mediante consulta on line ao sítio
oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao processo.

Não ocorrido

10.11.3.3. Caso o licitante seja dispensado do registro exigido neste subi-
tem 10.11.3 por força de dispositivo legal, deverá apresentar o documento
comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei, a qual
será passível de verificação pela Administração, inclusive junto aos Órgãos
competentes.

Não ocorrido

10.12. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

10.12.1. As Licitantes terão que apresentar Balanço Patrimonial e Demons-
trações Financeiras do último exercício social já exigíveis e apresentados
na forma da Lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada
sua substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, tais documentos
terão que obedecer aos requisitos formais de elaboração estabelecidos em
lei e os indicados pela Ciência Contábil e deverão conter a assinatura do
administrador  da  firma  e  do  contabilista,
devidamente registrado no conselho Regional de Contabilidade;

Fls. 1.371 a
1.399

10.12.3. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD e o
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar: Recibo
de Entrega de Livro Digital; Termo de Abertura e Encerramento do Livro (ar-
quivo digital) apresentado; Balanço Patrimonial e Demonstrações dos Resul-
tados do Exercício extraídos do Livro Digital;

Não ocorrido

10.12.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimo-
nial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- por fotocópia autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante.

Fls. 1.371 a
1.399

10.12.5. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que 
apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis, análise 
devidamente assinada pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices: 
Liquidez Geral - LG, Solvência Geral - SG e Liquidez Corrente - LC 

1.400

10.12.8. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida 
pelo distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de validade previsto
na própria certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) 
dias contados da data da sua emissão. 

1.402

1.3.  DA  ACEITAÇÃO  DO  VALOR  OFERTADO  E  DA  REGULARIDADE  DOS  DOCUMENTOS
APRESENTADOS

No  tocante  ao  valor  negociado,  registro  que  a  Empresa
Licitante aceitou a negociação proposta, reduzindo seu preço3 a valor pouco
menor do que a  proposta  originariamente apurada na  fase de lances  (da
Empresa BTEC), estando ainda o preço abaixo do estimado pela Administração,

3  Conforme Proposta ajustada ao valor final, fls.  1.600 dos autos, no importe de R$ R$
30.723.502,69
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assim considerado  o  valor  informado no  Edital4, motivo pelo  qual, será
aceita a Proposta ofertada pela Empresa.

Recebida a documentação e seguindo a tramitação de processos
licitatórios no âmbito desta Superintendência, os autos foram remetidos à
Assessoria Técnica Especializada – ATESP/SML para análise da documentação
contábil, a ser realizada pelo Contador, e análise do Engenheiro Civil
acerca  de  aspectos  técnicos  inerentes  à  Proposta  de  Preços,  Planilha
Composição  de  Custos,  atestados  de  capacidade  técnica  e  esclarecimento
quanto  à  presença  de  compatibilidade  do  objeto  social  das  Empresas
descritos em seus Estatutos com o objeto licitado nestes autos. 

Conforme Parecer Técnico Contábil n. 074/2019, fls. 1.500, no
tocante  às  exigências  relativas  à  qualificação  econômica  financeira,  a
Empresa encontra-se apta à contratação pretendida nos autos.

Em vista da especificidade técnica do objeto, onde por vezes
não se pode verificar, de imediato, eventual incompatibilidade do objeto
social declarado no estatuto social da Empresa e o requerido nos autos,
motivo pelo qual a questão foi formalmente questionada ao Engenheiro da
ATESP/SML, considerando que a Empresa deixou de encaminhar cópia de seu
Estatuto Social, substituído na documentação de habilitação pelo SICAF, na
forma autorizada no Edital, decidi imprimir o Estatuto Social e Cartão de
CNPJ da Empresa no SICAF, promovendo a juntada dos mesmos aos autos, fls.
1.503 a 1.524, para que pudesse ser avaliada a atestada pelo Engenheiro da
ATESP/SML, aludida compatibilidade.

Conforme Parecer Técnico Contábil n. 074/2019, fls. 1.500, no
tocante  às  exigências  relativas  à  qualificação  econômica  financeira,  a
Empresa encontra-se apta à contratação pretendida nos autos. 

Com relação às questões técnicas, após análise da Proposta,
Composição de Custos e atestados de capacidade técnica, o Engenheiro da
Assessoria Técnica Especializada emitiu o Parecer Técnico de Engenharia n.
06/2019,  fls.  1.525  a  1.527, no  qual  consignou  que  os  atestados  de
capacidade técnica apresentados atendem ao quanto exigido em Edital e que o
objeto social da Empresa é compatível com o objeto licitado. 

Acerca  do  produto  ofertado  (Proposta  de  Preços),  conforme
manifestação do  Engenheiro  da ATESP/SML, o  mesmo está  de acordo  com a
descrição do Edital e, com relação à Composição de Custos, foi  detectada
incongruência entre a Planilha de Composição de Custos e a Proposta de
Preços,  quanto  ao  produto/insumo  citado  na  Proposta  como  "Cimento
Portland", foi descrito na Planilha de Composição de Custos como "Cimento
Calcário".

Ademais,  esta  Pregoeira  verificou  que  houve  erro  de
multiplicação na Proposta de Preços, sendo que o valor o unitário informado
para o Lote, quando multiplicado pelo quantitativo informado em Edital, 
encontrava-se superior ao valor negociado. 

Por estas razões, solicitei o saneamento dos pontos acima, no
prazo consignado no e-mail (fls. 1.541). A Resposta ao pedido de saneamento

4  Conforme Anexo I do Termo de Referência (Anexo II do Edital, pág. 30) valor estimado para
o lote 01: R$ 56.848.568,40.  
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veio a tempo e modo, tendo sido juntada aos autos a Planilha de Composição
de Custos e Proposta saneada, conforme fls.  1.599 a 1.601. Submetido à
reanálise do Engenheiro da ATESP/SML, o mesmo considerou apta a proposta
para  o  Lote,  conforme  Parecer  Técnico,  emitido  nas  fls.  1.604 pelo
Engenheiro da ATESP/SML. 

Registro desde logo que o saneamento acima foi promovido em
conformidade com o que autoriza o item  8.6 do Edital, que dispõe que  “o
Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas,  dos  documentos  e  sua  validade  jurídica,  mediante  despacho
fundamentado,  registrado  em  ata  e  acessível  a  todos,  atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.”

Ainda quanto ao  Parecer Técnico de Engenharia n. 006/2019,
(fls. 1.525 a 1.527) houve manifestação favorável quanto à compatibilidade
do objeto deste Pregão com as atividades de pavimentação e infraestrutura,
previstas no art. 2º do Estatuto Social da Empresa (fls.1.503 a 1.507),
ocasião  em  que  foi  avaliado também  em  consonância  com  os atestados de
capacidade técnica apresentados pela Licitante, que comprovam a execução de
grandes obras de infra-estrutura e pavimentação. 

Em vista de entender pertinente o correto esclarecimento do
ponto  e  para  manter  a  adequada  instrução  processual  e  escorreita
fundamentação das decisões exaradas nos autos, decidi promover diligência,
conforme autorizado no  §3º do art.  43 da  Lei n. 8.666/93 e,  na  forma
estabelecida no item 8.6 do Edital, solicitando à LCM esclarecimento quanto
à forma de fornecimento do material (C.B.U.Q). 

Para o atendimento da diligência, informei que seria aceita
Declaração de que disporá da usina de concreto, acompanhada de documentos
aptos à comprovação da atividade de usinagem de concreto (eventuais notas
fiscais de fornecimento do  material licitado, licenças de funcionamento
para  usina  de  concreto  emitidas,  ou  outros  documentos  que  subsidiem  a
comprovação de que a LCM fabrica o material licitado).

No prazo informado, recebi os documentos requeridos, tendo
sido encaminhados, além da Declaração de que disporá de usina de produção
de asfalto compatível ao objeto licitado, cópia de Licença de Instalação de
Usina de Produção de  Asfalto  no Distrito de Extrema  – Porto Velho/Ro,
Licença  de  Operação  Ambiental,  emitida  em  favor  da  Licitante,  para
instalação de usina de produção de asfalto no Município de Pinhalzinho –
SC, além de Notas Fiscais de aquisição de insumos para produção de massa
asfáltica, entre outros documentos. 

Quanto  à  questão,  entendendo  efetivamente  comprovado  nos
autos  que  a  Empresa  executa  atividades  de  fabricação  de  C.B.U.Q,
consignando desde já que todos os documentos acima poderão ser solicitados
pelas demais Licitantes, mediante e-mail (pregoes.sml@gmail.com). 

1.4. DAS CONSULTAS ACERCA DE PENALIDADES E IMPEDIMENTOS DE CONTRATAR

Conforme  consultas  realizadas  pelos  membros  da  Equipe  de
Apoio, não foram detectadas penalidades impeditivas de licitar ou contratar
com a Administração Pública, conforme pesquisa realizada junto ao CEI’s e
ao SICAF. 
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2. CONCLUSÃO

Considerando o exposto acima e, comprovado pelos documentos
autuados, em consonância com os Parecer Técnicos emitidos nos autos, onde
resta demonstrado que a Empresa  LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A., logrou
êxito em comprovar o atendimento às disposições editalícias, em vista de
ter aceito negociação do preço ofertado, estando o valo final negociado
compatível aos  de  mercado,  assim considerados  os  valores  informados  no
Edital de Licitação, decido  DECLARARÁ-LA VENCEDORA para o Lote 01, com
fundamento nos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial os da
Legalidade e Vinculação ao Instrumento Convocatório. 

Porto Velho, 07 de Junho de 2019.

TATIANE MARIANO
Pregoeira - SML
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