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2PROCESSO: 08.00504-000/2019 
INTERESSADO: SEMUSA 
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REFORMA PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MORRINHOS. 
 
DE: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS – SGP 
PARA: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML 
 

DESPACHO 
 
Atendendo à Portaria nº023/2019/SGP (fl. 791), de 20 de setembro de 2019, este 

Servidor Engenheiro Civil, coordenado pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, analisou 
os autos do processo em pauta no tocante aos quesitos técnicos de Engenharia Civil 
formulados nas fls. 787 (frente e verso) e 788 (apenas frente) (constados no vol. III) para 
subsidiar a SML na tomada de decisões. O pedido desta Prefeitura baseia-se na necessidade 
de reforma da USF. 

Os autos foram repassados a este Servidor no dia 09/01/2020, pela secretaria de 
protocolo da SGP. 

Analisando as fls. apontadas no despacho que motivou esta análise, em atenção aos 
itens mencionados, edital da Tomada de Preços nº 021/2019/SML/PVH (fls. 492v, 493 e 495v) 
realizou-se as análises abaixo. 

Para os quesitos envolvendo certidões emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia de Rondônia (CREA-RO) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
Rondônia (CAU-RO) foram consultados os respectivos conselhos através de seus sítios 
eletrônicos <http://www.crearo.org.br/pagina.php?q=art-certidoes-autenticidade> e 
<https://servicos.caubr.org.br/>. 

Para os demais quesitos foram analisadas as documentações juntadas, mencionadas 
no despacho das fls. 792 e 793 e ponderadas pela experiência técnica da Construção Civil. 

QUESITOS: 

1. Nos termos do Item 10.4.1, as Certidões de registro da licitante junto ao CREA ou CAU 
das empresas ATIVA CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E COM. EIRELI, CNPJ Nº 
00.950.056/0001-07, VCS- VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP”, CNPJ Nº 
17.732.735/0001-02, FATORIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 10.767.690/0001-0, 
CONSTRUTORA TABAPUÃ LTDA – EPP, CNPJ Nº 04.457.238/0001-00 encontram-se 
válidas? Em caso negativo, quais foram as impropriedades encontradas em cada uma 
das empresas? 

Análise 1. É o item 10.4.1. “Certidão de registro da licitante junto ao CREA ou CAU, com 

validade na data da apresentação da proposta;”. 

1. A licitante “ATIVA CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E COM. EIRELI”, CNPJ Nº 

00.950.056/0001-07, apresentou certidão de registro e quitação pessoa jurídica nº 33875 (fl. 



 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS – SGP 
Av. Carlos Gomes, nº 2776 – São Cristóvão, Porto Velho – RO 

SGP 

Fls. Nº_________ 

Rubrica:________ 

 

Página 2 de 10 

558), foi cancelada. No sistema do CREA-RO a referida certidão foi substituída pela de nº 

36829, válida até 31/12/2020. A licitante atende aos requisitos do quesito. 

2. A licitante “VCS- VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP”, CNPJ Nº 17.732.735/0001-

02, apresentou a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica nº 527921 e chave de 

impressão nº 76YA48 (fls. 620 e 621), que confere com o registro on-line. A certidão é válida 

até o dia 03/03/2020. A licitante atende aos requisitos do quesito. 

3. A licitante “FATORIAL CONSTRUÇÕES LTDA”, CNPJ Nº 10.767.690/0001-00, apresentou 

a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica nº 36397 e código de autenticação nº 9F3C2-

8BE10-6C813-BF6BA-4BF24 (fl. 677), que confere com o registro on-line. A certidão é válida 

até o dia 31/03/2020. A licitante atende aos requisitos do quesito. 

4. A licitante “CONSTRUTORA TABAPUÃ LTDA”, CNPJ Nº 04.457.238/0001-00 apresentou 

código de validação “8625B-138C6-38C31-57A63-5763E” (fl. 727), que confere com o registro 

on-line. Não obstante a validade da certidão impressa conste 31/12/2019, em conferência 

online a certidão é válida até o dia 31/03/2020. A licitante atende aos requisitos do quesito. 

 
2. Nos termos do Item 10.4.2, as Certidões do Registro dos responsáveis Técnicos, 
emitidos pelo CREA ou CAU das empresas citadas encontram-se válidas? Em caso negativo, 
quais foram as impropriedades encontradas em cada uma das empresas? 

Análise 2. É o item 10.4.2. “Certidão do Registro dos responsáveis Técnicos, emitidos pelo 

CREA ou CAU com validade na data da apresentação da proposta;” 

1. A licitante “ATIVA CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E COM. EIRELI”, CNPJ Nº 

00.950.056/0001-07, em sua certidão de registro e quitação pessoa jurídica, informou seu 

Responsável Técnico: Trifino Cordeiro Viana (Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho 

CREA nº 129319D/PE) A certidão nº 33876 (fl.559) de registro e quitação pessoa física do 

profissional foi cancelada. No sistema do CREA-RO a referida certidão foi substituída pela de 

nº 36831, válida até 31/12/2020. A licitante atende aos requisitos do quesito. 

2. A licitante “VCS- VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP”, CNPJ Nº 17.732.735/0001-

02, apresentou a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física nº 527920 e chave de 

impressão nº 221DBW (fl. 622), que confere com o registro on-line. A certidão é válida até o 

dia 03/03/2020. A licitante atende aos requisitos do quesito. 
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3. A licitante “FATORIAL CONSTRUÇÕES LTDA”, CNPJ Nº 10.767.690/0001-00, apresentou 

a certidão nº 36395 e3694 nas fls. 678 e 679 conferem com o registro on-line. As certidões 

são válidas até o dia 31/03/2020. A licitante atende aos requisitos do quesito. 

4. A licitante “CONSTRUTORA TABAPUÃ LTDA”, CNPJ Nº 04.457.238/0001-00, em sua 

certidão de registro e quitação pessoa jurídica, informou seus Responsáveis Técnicos: Filipe 

Moraes Guilhermino (Engenheiro Civil CREA nº 129897D/PR), Nelson Vantuir de Andrade 

(Engenheiro Civil CREA nº 20668D/MG) e Diogo Callori (Geólogo CREA nº 25132D/MT). 

4.1. O código de validação “5BCAB-28E7D-B4C54-54DEA-12DA7” (fl. 728) correspondente 

à certidão de registro e quitação pessoa física de Nelson Vantuir de Andrade é válido e confere 

com o registro on-line. A certidão é válida até o dia 31/03/2020. 

4.2. O código de validação “65617-81399-311E6-9116B-7BBB6” (fl. 729) correspondente à 

certidão de registro e quitação pessoa física de Filipe Moraes Guilhermino é válido e confere 

com o registro on-line. A certidão é válida até o dia 31/03/2020. A licitante atende aos 

requisitos do quesito. 

 
3. Nos termos do Item 10.4.3, a Comprovação de aptidão das empresas citadas para o 
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da obra, encontram relação 
com a parcela de maior relevância do “EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARAÇÃO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014”? Em caso 
negativo, quais foram as impropriedades encontradas em cada uma das empresas? 

Análise 3. É o item 10.4.3.  

10.4.3. Comprovação de aptidão da empresa de forma individual, para o 
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da obra, 
através de Atestado (s) ou certidão (s) de Execução de obra (s) fornecido (s) 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha 
compatibilidade com as parcelas de maior relevância técnica do objeto 
deste edital, especificadamente na característica mínima seguinte: 
 
a) “EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARAÇÃO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014” 
 
10.4.3.1. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado 
deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e 
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endereço da emitente, o nome completo do signatário, estando as 
informações ali contidas sujeitas a verificação de sua veracidade por parte da 
Administração, conforme disposto no Decreto nº9.904 de 17 de julho de 
2017. (Grifos do autor). 
 

1. A licitante “ATIVA CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E COM. EIRELI”, CNPJ Nº 

00.950.056/0001-07, em sua Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA-RO (fl. 570 a 576) 

corrobora com o Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Governo do Estado de 

Rondônia (fls. 560 a 569) e atesta a aptidão para a execução da parcela de maior relevância 

estipulada no Edital. A certidão CAT de número 19239 (fls. 570 a 576) é válida e consta no 

sistema CREA-RO. A licitante atende aos requisitos do quesito. 

2. A licitante “VCS- VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP”, CNPJ Nº 17.732.735/0001-

02, em sua Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CAU-RO (fls. 627 a 633) atesta a aptidão 

para a execução da parcela de maior relevância estipulada no Edital. A certidão CAT nº 488484 

e chave de impressão nº Z4B9C8W3D49A27Y36BD0 é válida e consta no sistema CAU-RO. A 

licitante atende aos requisitos do quesito. 

3. A licitante “FATORIAL CONSTRUÇÕES LTDA”, CNPJ Nº 10.767.690/0001-00, não 

apresentou a certidão de acervo técnico emitida por entidade de classe ou pessoa jurídica de 

direito público ou privado. Além disso, o anexo “W001070 - W001072” da Certidão de Acervo 

Técnico (CAT) nº 19697 do Responsável Técnico da licitante é expedida pela própria licitante 

neste pleito. Esta redundância não convalida a experiência e capacidade técnica da licitante, 

uma vez que não se pode atestar por si mesma a capacidade para determinado serviço. 

Portanto, a licitante não atende ao quesito. 

4. A licitante “CONSTRUTORA TABAPUÃ LTDA”, CNPJ Nº 04.457.238/0001-00, em suas 

Certidões de Acervo Técnico emitida pelo CREA-RO (fls. 734 a 738) corrobora os Atestados de 

Capacidade Técnica emitidos pelo Governo do Estado de Rondônia (fls. 741 a 5758) e atestam 

a aptidão para a execução da parcela de maior relevância estipulada no Edital. A certidão CAT 

de número 15369 é válida e consta no sistema CREA-RO. A licitante atende aos requisitos do 

quesito. 
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4. Nos termos do item 10.4.4, as Comprovações das licitantes citadas atendem ao 
requisito de possuírem em seu Quadro de Pessoal ou corpo diretivo (ou declaração de 
disponibilidade Item 10.4.4.1, com anuência 10.4.4.2.), profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor (es) de Certidão de Acervo 
Técnico – CAT, registrado no CREA ou CAU por execução de obra ou serviços de características 
semelhantes às do objeto licitado? Caso negativo, quais foram as impropriedades encontradas 
em cada uma das empresas? 

Análise 4. É o item 10.4.4. “ 

10.4.4. Comprovação da licitante de possuir em seu Quadro de Pessoal ou 
corpo diretivo, na data prevista para entrega da proposta, profissional de 
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente, detentor (es) de Certidão de Acervo Técnico – CAT, registrado 
no CREA ou CAU por execução de obra ou serviços de características 
semelhantes às do objeto licitado; 
 
10.4.4.1. A comprovação da licitante de que o responsável técnico indicado 
pertence ou virá a pertencer ao quadro permanente da empresa poderá ser 
feita através de declaração formal de disponibilidade. (modelo próprio da 
licitante); 
 
10.4.4.1.1. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação 
da capacitação técnico-profissional de que trata o subitem 10.4.4 deste 
Edital deverão participar da obra, objeto desta licitação, sendo admitida a 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 
que aprovado pela administração; 
 
10.4.4.2. Declaração de Anuência do profissional, através do qual o mesmo 
assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado em nome da 
empresa, no caso do objeto contratual vir a ser, a esta, adjudicado. (Grifos 
do autor). 
 

1. A licitante “ATIVA CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E COM. EIRELI”, CNPJ Nº 

00.950.056/0001-07, e seu profissional Trifino Cordeiro Viana comprova experiência 

profissional –por meio do documento nº 19239 (fls. 570 a 576) – para a parcela de 

maior relevância citada no Edital. Constam nas fls. 577 a 580 a declaração de pessoal 

da licitante, juntamente com as declarações de responsabilidade e anuência do 

profissional alocado para a execução do objeto do Edital. A licitante atende aos 

requisitos do quesito. 

2. A licitante “VCS- VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP”, CNPJ Nº 

17.732.735/0001-02, possui em seu corpo técnico profissional habilitada (fls. 634 a 
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637) com capacidade técnica semelhante ao objeto licitado (fls. 627 a 633) que anui a 

assunção da responsabilidade técnica ao objeto licitado (fl. 638). A licitante atende aos 

requisitos do quesito. 

3. A licitante “FATORIAL CONSTRUÇÕES LTDA”, CNPJ Nº 10.767.690/0001-00, explicita 

sua relação de equipe técnica mínima na fl. 684. Os profissionais Engenheiros Civis 

também estão registrados como Responsáveis Técnicos da licitante, conforme 

certidão nº 36397 expedida pelo CREA-RO. Na declaração juntada na fl. 682 consta a 

declaração exigida pelo item 10.4.4.2 do edital. A Certidão de Acervo Técnico (CAT) nº 

19697 atesta a capacidade técnica do profissional em seu anexo “W001070 - 

W001072”. No atestado é mencionado genericamente o serviço de emboço na 

segunda página do atestado. Apesar da ausência de especificidade na descrição do 

serviço, considera-se similar e compatível ao especificado no Edital, atendendo ao 

quesito. 

4. A licitante “CONSTRUTORA TABAPUÃ LTDA”, CNPJ Nº 04.457.238/0001-00, e seus 

profissionais Filipe Moraes Guilhermino e Nelson Vantuir de Andrade comprovam 

experiência profissional –por meio dos documentos nº 8207452062 e 16655, (fls. 730 

a 738) – para a parcela de maior relevância citada no Edital. Contudo, a ART nº 

8207452062 juntada ao processo não possui baixa pelo contratante e, portanto, não 

substitui a CAT requerida no Edital. Ainda assim a empresa possui pelo menos um 

profissional com CAT válido. Consta nas fls. 759 a 764 as declarações de equipamentos 

e quadro de pessoal da licitante, juntamente com as declarações de responsabilidade 

e anuência dos profissionais alocados para a execução do objeto do Edital. A licitante 

atende aos requisitos do quesito. 

 
5. Nos termos do Item 10.4.5, a Relação explicita da equipe técnica mínima das empresas 
citadas são suficientes para a realização do objeto da licitação e encontra pelo menos um 
Engenheiro Civil qualificado para tanto? Caso negativo, quais foram as impropriedades 
encontradas em cada uma das empresas? 

Análise 5. É o item 10.4.5. “ 

10.4.5. Relação explicita da equipe técnica mínima, adequada e disponível 
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 
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um dos membros da equipe técnica e sua função durante a execução dos 
serviços que compõem o objeto desta licitação, (Modelo Próprio da 
Licitante) composta de, no mínimo: 
 
a) 01 (um) Engenheiro Civil ou 01 (um) Arquiteto, que deverá ser o 
profissional solicitado nos subitens 10.4.1, 10.4.2, 10.4.4 e 10.4.6 deste 
Edital. (Grifos do autor). 
 

1. A licitante “ATIVA CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E COM. EIRELI”, CNPJ Nº 

00.950.056/0001-07, e seu profissional Trifino Cordeiro Viana atendem ao quesito, conforme 

fl. 577. 

2. A licitante “VCS- VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP”, CNPJ Nº 17.732.735/0001-

02, e sua profissional Tainá Marques Taborga Sandim atendem ao quesito, conforme fls. 639 

a 641. 

3. A licitante “FATORIAL CONSTRUÇÕES LTDA”, CNPJ Nº 10.767.690/0001-00, e seu 

profissional Felipe Viana da Motta Lima atendem ao quesito, conforme fl. 684. 

4. A licitante “CONSTRUTORA TABAPUÃ LTDA”, CNPJ Nº 04.457.238/0001-00, e seu 

profissional Filipe Moraes Guilhermino atendem ao quesito, conforme fls. 759, 760 e 762. 

 
6. Nos termos do Item 10.4.6, as Declarações fornecida pelas licitantes citadas indicando 
explicitamente pelo menos um responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços 
trazem profissional qualificado para tanto? Caso negativo, quais foram as impropriedades 
encontradas em cada uma das empresas? 

Análise 6. É o item 10.4.6. “ 

10.4.6. Declaração fornecida pela licitante indicando explicitamente pelo 
menos um responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços. 
Na declaração deverão constar os dados mínimos necessários, tais como: 
nome completo, número do documento de identidade e do registro na 
entidade profissional competente da região a que estiver vinculado; (Grifos 
do autor). 
 

1. A licitante “ATIVA CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E COM. EIRELI”, CNPJ Nº 

00.950.056/0001-07, e seu profissional Trifino Cordeiro Viana atendem ao quesito, conforme 

fl. 579. 

2. A licitante “VCS- VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP”, CNPJ Nº 17.732.735/0001-

02, e sua profissional Tainá Marques Taborga Sandim atendem ao quesito, conforme fl. 637. 
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3. A licitante “FATORIAL CONSTRUÇÕES LTDA”, CNPJ Nº 10.767.690/0001-00, e seu 

profissional Felipe Viana da Motta Lima atendem ao quesito, conforme fl. 682. 

4. A licitante “CONSTRUTORA TABAPUÃ LTDA”, CNPJ Nº 04.457.238/0001-00, e seu 

profissional Filipe Moraes Guilhermino atendem ao quesito, conforme fl. 759 e 760. 

 
7. Nos termos do Item 10.4.7, as Declarações fornecidas pelas licitantes citadas de que 
visitaram os locais das obras e conhecem os serviços discriminados (ou sua opção por não fazê-
lo conforme 10.4.8.) atendem ao exigido no edital? Caso negativo, quais foram as 
impropriedades encontradas em cada uma das empresas? 

Análise 7. É o item 10.4.7. “ 

10.4.7. Declaração de que visitou os locais das obras e serviços discriminados 
neste edital e seus anexos, visita esta necessária para constatar as condições 
de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. (Modelo 
do Licitante). (Grifos do autor). 
 

1. A licitante “ATIVA CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E COM. EIRELI”, CNPJ Nº 

00.950.056/0001-07, atendem ao quesito, conforme fl. 581. 

2. A licitante “VCS- VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP”, CNPJ Nº 17.732.735/0001-

02, apesar do título “declaração de não visita a obra” (fl. 642), declara ter realizado a visita ao 

local, atendendo ao quesito. 

3. A licitante “FATORIAL CONSTRUÇÕES LTDA”, CNPJ Nº 10.767.690/0001-00, declara na 

fl. 685 sua renúncia à visita técnica nos termos do item 10.4.7. do Edital, assumindo a 

responsabilidade de executar os serviços em conformidade. Conforme o item 10.4.8. do Edital, 

a licitante atende ao quesito. 

4. A licitante “CONSTRUTORA TABAPUÃ LTDA”, CNPJ Nº 04.457.238/0001-00, atendem 

ao quesito, conforme fl. 765. 

 
8. Nos termos do Item 13.14 na Comprovação de aptidão das empresas citadas ou em 
qualquer dos documentos que compõe a qualificação técnica destas, existem informações 
divergentes do ponto de vista técnico que mereçam ser melhor esclarecidas mediante 
diligências? Caso positivo, indicar quais. 

Análise 8. É o item 13.14. “ 

13.8. Caso a Comissão julgue necessário, poderá fazer consultas técnicas à 
licitante, sendo tais consultas feitas por escrito, com prazo determinado. 
Somente serão recebidas as respectivas respostas também por escrito, 
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desde que não impliquem em modificação de preços ou qualquer outra 
alteração da proposta; 
 

1. Durante a breve análise realizada nos documentos delimitados pelo Despacho que 

motivou esta análise não foram identificadas divergências que motivassem consulta técnica a 

licitante “ATIVA CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E COM. EIRELI”, CNPJ Nº 00.950.056/0001-07. 

2. Idem à licitante “VCS- VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP”, CNPJ Nº 

17.732.735/0001-02. 

3. Idem à licitante “FATORIAL CONSTRUÇÕES LTDA”, CNPJ Nº 10.767.690/0001-00. 

4. Idem à licitante “CONSTRUTORA TABAPUÃ LTDA”, CNPJ Nº 04.457.238/0001-00. 

 

9. Listar todas as eventuais informações complementares que julgar necessárias. 

Análise 9. 

1. Não se julga necessário complementar as análises acerca da licitante “ATIVA 

CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E COM. EIRELI”, CNPJ Nº 00.950.056/0001-07. 

2. Idem à licitante “VCS- VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP”, CNPJ Nº 

17.732.735/0001-02. 

3. Idem à licitante “FATORIAL CONSTRUÇÕES LTDA”, CNPJ Nº 10.767.690/0001-00. 

4. Idem à licitante “CONSTRUTORA TABAPUÃ LTDA”, CNPJ Nº 04.457.238/0001-00. 

 

10. Em conclusão: considerando as respostas aos Quesitos de 01 a 09, as empresas ATIVA 
CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E COM. EIRELI, VCS- VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-
EPP”, FATORIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA TABAPUÃ LTDA – EPP, quanto a 
qualificação técnica, podem ser consideradas habilitadas? Caso negativo, quais foram as 
impropriedades encontradas em cada uma das empresas? 

Análise 10. 

1. Pelo apresentado e analisado nos documentos delimitados pelo Despacho que 

motivou esta análise, a licitante “ATIVA CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E COM. EIRELI”, CNPJ 

Nº 00.950.056/0001-07, considera-se apta para habilitação, salvo melhor juízo. 

2. Em iguais condições de análise, a licitante “VCS- VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-

EPP”, CNPJ Nº 17.732.735/0001-02, considera-se apta para habilitação, salvo melhor juízo. 
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3. Em iguais condições de análise, a licitante “FATORIAL CONSTRUÇÕES LTDA”, CNPJ Nº 

10.767.690/0001-00, por não atendimento ao quesito 3, considera-se inapta para 

habilitação, salvo melhor juízo. 

4. Em iguais condições de análise, a licitante “CONSTRUTORA TABAPUÃ LTDA”, CNPJ Nº 

04.457.238/0001-00, considera-se apta para habilitação, salvo melhor juízo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os quesitos formulados muitas vezes citam itens do Edital que se interligam. Os 

quesitos foram respondidos buscando harmonia entre a maior amplitude nas análises e a 

minúcia de cada item ou subitem citado. Sugere-se a opção pelo parecer mais restritivo em 

casos de conflitos entre as várias análises, visto a gama de referências dos quesitos. 

A análise acima não teve a oportunidade de ser coordenada por um Servidor 

Engenheiro Civil ou Arquiteto experiente e portariado na Comissão Permanente de Licitação 

e os quesitos aqui analisados são estritamente condicionados ao campo da Construção Civil e 

suas particularidades técnicas.  

Considerando o caráter de urgência conferido a esta análise, visto que ocorreram 

inúmeros atrasos nas repartições anteriores, bem como o elevado volume de processos 

licitatórios portariados a este Servidor, buscou-se analisar o mais sucintamente possível a fim 

de atender todas as demandas em prazo exíguo. 

Sendo assim, este Servidor junta este Despacho aos autos e encaminha o processo 

supracitado ao Gabinete da Superintendência Municipal de Licitações – SML – para 

providências. 

 

Atenciosamente, 

 
 
 

PEDRO GONÇALVES 
ENGENHEIRO CIVIL 

GERENTE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PREDIAL/SGP 


