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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

A  SUPERINTENDENTE  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÕES  DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas no Art. 21, incisos V e VI da Lei Complementar
Municipal nº 654, de 06 de março de 2017, publicada no D.O.M
nº  5.405  de  06.03.2017,  considerando  o  Parecer  nº
0128/SPACC/PGM/2017 de fls. 2035/2044, no qual consigna-se
que o procedimento licitatório atendeu às disposições da Lei
nº 10.520/02, bem como o Decreto Municipal nº 10.300/06 e a
Lei Federal nº 8.666/93; 

Considerando  que  via  publicação  efetuada  no
Diário Oficial do Tribunal de Contas, esta Superintendente
tomou conhecimento das advertências consignadas pela Corte de
Contas na Decisão Monocrática nº 95/2017/GCWCSC, na qual, em
consonância  ao  Parecer  Ministerial  nº  0024/2017/GPEPSO,  a
Administração Municipal deveria comprovar se a documentação
relativa  à  comprovação  da  capacidade  técnica  operacional
exigida e apresentada pelas licitantes seria suficiente para
garantir  que  as  empresas  participantes  e,  sobretudo,  a
empresa  classificada  detinham  capacidade  para  executar  os
serviços almejados, no prazo previsto de vigência da Ata de
Registro de Preços, ou seja, no prazo de 12 (doze) meses;

Considerando  segundo  a  referida  Decisão  a
Administração  Municipal  também  foi  instada  a  esclarecer  o
conteúdo do disposto no subitem 9.1.16 do Edital1; 

Considerando  que,  conforme  devidamente
Certificado  nos  autos  pela  Pregoeira  e,  também,  por  esta
Superintendente, a despeito da falha indicada pela Corte de
Contas  quanto  à  redação  do  subitem  11.4.7.4,  acerca  da
exigência de Atestado de Capacidade Técnica Operacional de no
mínimo 50% do período de execução do contrato (12 meses), as
licitantes e, principalmente a empresa classificada, conforme
documentos  de  fls.  1620/1633,  comprovou  possuir  expertise
suficiente para executar os serviços pretendidos, haja vista
que os Atestados apresentados demonstram à exaustão que ela

1 -  “Caso a proposta apresente eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos que 
favoreça a contratada, este será revertido como lucro durante a vigência da contratação, mas 
poderá ser objeto de negociação para eventual prorrogação contratual.”
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já executou serviços da mesma natureza pelo período de mais
de 04 (quatro) anos; 

Que convergindo com o apontamento do Tribunal de
Contas,  de  fato,  a  redação  do  subitem  9.1.16,  embora  em
consonância ao que dispõe o § 2º do art. 23 da IN nº 02/08,
pode ocasionar prejuízo ao erário caso referido subitem seja
mantido, esta Superintendente RESOLVE:  

 ADJUDICAR o objeto licitado em favor de:

Empresa:
CNPJ n.°
Lotes:
Valor 
Total:
Valor por
extenso:

KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
84.555.564/0001-80
01,02,03 e 04

R$ 9.000.993,96

Nove Milhões, Novecentos e Noventa e Três Reais e
Noventa e Seis Centavos

HOMOLOGAR o  resultado  do  PREGÃO,  na  forma
eletrônica  nº  030/2016  –  SRP  nº  025/2016  –  Processo
nº08.00614/2015 –  TIPO: Menor Preço.  OBJETO: Contratação de
Empresa  especializada  para  Prestação  de  Serviços  de
Higienização  e  Limpeza  Hospitalar,  Laboratorial  e
Ambulatorial  -  Higienização,  Conservação,  Desinfecção  de
Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo
“D”, com emprego de mão de obra Qualificada e Habilitada, bem
como fornecimento dos materiais necessários à execução dos
Serviços  para  atender  as  áreas  físicas  pertencentes  a
Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Porto  Velho,  de
forma  contínua,  conforme  características  e  parâmetros
técnicos e operacionais descritos neste TERMO DE REFERÊNCIA e
seus anexos, de acordo com as normas legais vigentes, pelo
período de 12(doze) meses.

Nada obstante, tendo em vista a impossibilidade
de qualquer publicação e/ou modificação do edital nessa fase
processual, bem como, que a exclusão do subitem 9.1.16 não
possui o condão de ocasionar prejuízos à licitante, DETERMINO
que  a  Pregoeira  responsável  pela  condução  do  certame,
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comunique  a  empresa  vencedora  sobre  a  inaplicabilidade  do
quanto disposto na referida disposição.

Porto Velho-RO, 27 de abril de 2017.

    
PATRICIA DAMICO DO N. CRUZ

Superintendente Municipal de Licitações
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