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PROCESSO N° 018/2016                                                             CONVITE Nº 006/2016 
 
 
 
 

RELATÓRIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
 
 
 

EMENTA: Trata-se de um Convite cujo objetivo é a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

DE AGRUPAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO 

VIÁRIOS – TAPA BURACO, PMF – PRÉ MISTURADO A FRIO, 

EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, com 

fundamento no Art. 22, Inciso III, § 3º, da Lei 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

1. DOS PROCEDIMENTOS 

 

Recebeu esta Comissão Permanente de Licitação (CPL), da Secretaria de Infraestrutura desta Municipalidade, o 

Ofício de nº 0252/2016 (pág. 001), contendo a devida autorização para abertura de processo licitatório, 

objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRUPAMENTO DE CONSERVAÇÃO 

DE PAVIMENTO VIÁRIOS – TAPA BURACO, PMF – PRÉ MISTURADO A FRIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO 

PAULISTA/PE. 

 
Tendo em vista a dotação orçamentária e o valor estimado definido no Ofício já citado, procedeu esta Comissão 

com a Autuação (Pág. 052) do Processo Licitatório de nº 018/2016, visto que o mesmo Ofício encontrava-se 

acompanhado do Termo de Referência (com dotação orçamentária e o valor estimado definido), relatório 

fotográfico e das planilhas de composição de preços e cronograma físico financeiro (Pág. 002 a 051), sendo o 

processo autuado na modalidade de Convite sob o nº 006/2016. 

 

 

2. DA ABERTURA, RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

Conforme previsão editalícia, realizou esta CPL, no dia 15 de Abril de 2016, às 10:00 horas, juntamente com o Sr. 

Pedro Cezar Alves (CREA/PE 22.967 D/PE), representante técnico da SEIN, a abertura da sessão do processo em 

tela, com a presença de 03 (três) empresas, sendo elas: PRESSA CONSTRUÇÕES LTDA, representada pela Sra. Flora 

Pessoa Pereira Lutosa Roriz – RG 1849650 SSP/PE; a empresa NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS 

EIRELI, representada pelo Sr. Pedro Celso de Castro Pita Júnior – RG  5918732 SDS/PE; e a empresa PERFIL 

EMPREENDIMENTOS LTDA, representada pelo Sr. Fredson Henrique de Oliveira Brito – RG 4469309 – SSP/PE.  
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Continuando, a CPL procedeu com o recebimento dos envelopes de habilitação e de proposta de preços, que foram 

entregues aos presentes para vistos. Em seguida e a frente de todos realizou a abertura dos envelopes de 

habilitação, passando os documentos alí contidos, novamente aos presentes, para análise e rubrica. Feito isto, a 

CPL procedeu com a análise dos documentos de habilitação das empresas participantes (exceto os de habilitação 

técnica – item 7.9 do edital), verificando suas regularidades e autenticidades, inclusive dos emitidos via internet, no 

que constatou que todas as empresas apresentaram suas documentações em conformidade com os critérios de 

habilitação especificados no item 7 do Edital. No entanto, para fins de esclarecimentos e maior transparência a 

seus atos, a CPL fez constar que a empresa PRESSA CONSTRUÇÕES LTDA apresentou Certidão Positiva Débitos 

Trabalhistas (fl. 172), cujo conteúdo informa que os débitos estariam com exigibilidade suspensa, e em consulta 

aos processos informados na certidão a CPL verificou que para o processo físico 0000749-43.2013.5.06.0010 houve 

conciliação e autorização para alteração no BNDT devedor em 16/06/2015, não havendo qualquer informação de 

alteração da decisão até a presente data, já para o processo eletrônico 0001583-15.2014.5.06.0009 foi proferida 

sentença de extinção de execução e exclusão da ré no BNTD em 11/01/2016 (fl. 591). Diante os fatos, esta CPL 

entendeu que a empresa em questão cumpriu com o item 7.7.7 do edital 

 

Em seguida, os documentos de habilitação técnica das empresas participantes foram repassados ao responsável 

técnico da SEIN, já citado, que procedeu com sua análise técnica e atestou que as todas as licitantes atenderam aos 

requisitos de habilitação técnica ao apresentarem suas documentações em conformidade com as especificações 

contidas no item 7.9 do edital e seus subitens, considerando-as, portanto, HABILITADAS TECNICAMENTE, no que a 

comissão verificou, também, a autenticidade das documentações de âmbito técnico, inclusive as via internet, onde 

constatou suas veracidades. Analisados todos os critérios de habilitação, a CPL concedeu a palavra aos licitantes 

participantes para que pudessem fazer algum tipo de consideração acerca suas análises, no entanto, não houve 

manifestação por parte dos mesmos. Sendo assim, esta CPL de Obras, com o devido amparo na análise técnica da 

SEIN, julgou as empresas PRESSA CONSTRUÇÕES LTDA, NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI e 

PERFIL EMPREENDIMENTOS LTDA como HABILITADAS no certame. Todas as empresas participantes declararam 

que renunciaram ao direito de recurso nesta fase do certame.  

 

Em continuidade, a comissão realizou a abertura dos envelopes das Propostas de Preços, passando as 

documentações às empresas habilitadas para análise e rubrica. Feito isto, a CPL repassou tais documentos ao 

representante técnico SEIN, que procedeu com sua análise técnica e atestou que as todas as licitantes atenderam 

aos requisitos de proposta de preços ao apresentarem suas documentações em conformidade com as 

especificações contidas no item 9 do edital e seus subitens, considerando-as, portanto, CLASSIFICADAS. A CPL, 

então, concedeu novamente a palavra aos licitantes para que pudessem fazer algum tipo de consideração acerca 

suas análises, no entanto, não houve manifestação por parte dos mesmos. Sendo o julgamento deste certame o de 

MENOR PREÇO GLOBAL, a CPL, com o devido amparo na análise técnica da SEIN, julgou as empresas PRESSA 

CONSTRUÇÕES LTDA, NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI e PERFIL EMPREENDIMENTOS LTDA 
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como CLASSIFICADAS no certame, definindo a seguinte ordem de classificação: 1º LUGAR a empresa NE 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com proposta no valor global de R$ 93.770,77 (Noventa e três 

mil setecentos e setenta reais e setenta e sete centavos); 2º LUGAR a empresa PRESSA CONSTRUÇÕES LTDA, com 

proposta no valor global de R$ 98.988,17 (Noventa e oito mil novecentos e oitenta e oito reais e dezessete 

centavos); e 3º LUGAR a empresa PERFIL EMPREENDIMENTOS LTDA, com proposta no valor global de R$ 

101.063,75 (Cento e um mil cinco sessenta e três reais e setenta e cinco centavos). Registrou-se que todos os 

licitantes renunciaram ao direito de recurso, também, nesta fase da licitação. 

 

3. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 

Todos os prazos para impugnações e recursos foram respeitados pela Comissão Permanente de Licitação, porém 

nenhum ato foi recebido pela CPL. 

 

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Consta ainda no processo informações prestadas pela Secretaria de Infraestrutura, no que tange a dotação 

orçamentária pela qual correrá as despesas oriundas do presente Convite. 

 

Classificação Orçamentária 

Órgão/ unidade 2001 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/Administração direta 

Projeto Atividade 15.451.2020.3.102 Melhoria de rede viária municipal 

Elemento de Despesa 44.90.51 Obras e instalações 

Fonte 10000 Recursos do Tesouro 

 
 
 

5. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

É sabido que, no Direito Administrativo Brasileiro, a regra é a obrigatoriedade de licitação tanto para aquisição de 

bens como para que haja prestação de serviços para a Administração, tendo como fundamento Legal, na norma 

constitucional, o art. 37, inciso XXI, in litteris: 

 

 “Art.37 – omissis: 

(...) 

XXI – ressalvados os casos específicos na legislação, às obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de condições 

a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
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obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 

exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações. 

(...)” 

Por sua vez, a lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, regulamentadora do dispositivo constitucional em uso, 
prevêem a adoção de modalidades de licitação, entre elas a do Convite. 
 
 
Com efeito, o art. 22 consagra na sua essência: 
 

“Art. 22. São modalidades de licitação:  
 
I - concorrência;  
II – tomada de preços;  
III - convite;  
IV - concurso;  
V - leilão.  
 
§ 3o Convite é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de 03 (três) pela unidade administrativa, a qual 
afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e 
o estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência 
de até 24(vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.” 

 

Analisado o dispositivo legal supramencionado à luz dos elementos fáticos trazidos a colação, observa-se 

inelutável aplicabilidade dos princípios licitatórios. 

 

O procedimento de licitação objetiva permitir que a Administração contrate aqueles que reúnam as condições 

necessárias para atendimento do interesse público. Tendo em vista o enunciado em tela, vê-se clara a tipificação 

deste processo dentro dos preceitos ali defendidos. 

 

O presente relatório é emitido exclusivamente lastreado nas informações e comprovações documentais trazidos 

aos autos e submetidos a análise assistencial técnica da Secretaria de Infraestrutura, não possuindo esta 

Comissão, competência para opinar sobre a conveniência, oportunidade e economicidade da contratação, 

restringindo-se apenas aos elementos objetivos apresentados. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, esta Comissão Permanente de Licitação de Obras, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRUPAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO VIÁRIOS – TAPA BURACO, 

PMF – PRÉ MISTURADO A FRIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, opina pela contratação da 

empresa NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, inscrita sob CNPJ n° 03.951.168/0001-70 e situada 

na Av. Saturnino de Brito, 159, São José, Recife-PE. CEP: 50.090-310, com proposta no valor global de R$ 93.770,77 

(Noventa e três mil setecentos e setenta reais e setenta e sete centavos), com fundamento no art. 22, inciso III, § 

3º, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, submetendo ao Exmo. Sr. Prefeito para homologação e adjudicação. 

 

É o parecer da Comissão, salvo melhor juízo. 

 

Paulista, 18 de Abril de 2016. 

 

 
 

Giorgio Oliveira A. Cavalcanti 
Presidente 

 
 
 
 

Daniella Correia de Lima  Márcio Roberto Morais e Silva Sérgio de Oliveira Santos 
Membro Membro Membro 
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