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

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

TP – Tomada de Preços nº 029/2019/SML/PVH 

Processo:10.00019/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA NO BAIRRO COSTA E
SILVA.
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos -SEMISB.

O processo foi encaminhado pelo Presidente da Comissão de Licitação de Obras, considerando a natureza técnica
do objeto requisitado, para Parecer técnico de engenharia, conforme Lei complementar 654 de 2017 onde diz:

 Art.  7º.  A ATESP será  composta  por  […] 01 (um) Assessor  Técnico de
Engenharia,  responsável por pareceres e  análises de engenharia  quanto as
composições  de  preços,  memoriais  descritivos,  cumprimento  de  normas
técnicas, funcionalidades dos projetos arquitetônicos, benefícios e despesas
indiretas,  aplicabilidade  de  encargos  sociais,  dentre  outras  verificações
necessárias à realização da licitação;[…]. 

Certifico que recebi os autos para fins de análise em 23/01/2019,e considerando o despacho expedido (fl.
827).

Da análise dos questionamentos previstos nos quesitos de 01 a 09:

Quesito 1) Nos termos do Item 10.4.1, a Certidão de registro da licitante junto ao CREA – Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia da empresa CONSTRUTORA DELTA LTDA EPP, CNPJ: 63.615.173/0001-34, (fls.
590/591),  dos  autos  do Volume III  encontra-se  vigente  com validade  discriminada  até  31.03.2020,  inclusa  a
empresa  CONSTRUTORA LV LTDA EPP,  CNPJ:  08.538.000./0001-51,  (fl.  665)  que  encontra-se  com  a
Certidão de registro vigente  com validade discriminada até  31.03.2020, inclusa a empresa  ARENA PORTO
ENGENHARIA EVENTOS  E  SERVIÇOS  EIRELLI  EPP,  CNPJ:  13.239.682/0001-31  (fl.731/732)  que
encontra-se com a Certidão de registro vigente com validade expressa em 31/03/2020, inclusa a empresa SOUZA
AGÊNCIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP, CNPJ: 05.195.016/0001-10 que encontra-se com a Certidão de
registro vigente discriminada até 31.03.2020, (fl.791) do supracitado apenso.

Quesito 2) Nos termos do Item 10.4.2, a Certidão de Registro do responsável técnico, emitida pelo CREA –
Conselho Regional  de Engenharia  e Agronomia da empresa  CONSTRUTORA DELTA LTDA EPP, CNPJ:
63.615.173/0001-34,  (fl.592)  dos  autos  do  Volume  III  encontra-se  vigente  com  validade  discriminada  até
31.03.2020, inclusa a empresa  CONSTRUTORA LV LTDA EPP, CNPJ: 08.538.000./0001-51, (fls. 666/667)
que encontram-se com as Certidões de registro vigentes com validades discriminadas até 31.03.2020, para os seus
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responsáveis  técnicos  respectivamente,  inclusa  a  empresa  ARENA PORTO  ENGENHARIA EVENTOS E
SERVIÇOS EIRELLI EPP, CNPJ: 13.239.682/0001-31, (fls.733) que apresenta sua Certidão de Registro de seu
responsável técnico com validade em 31/03/2020. Inclusa a empresa  SOUZA AGÊNCIA E CONSTRUÇÕES
EIRELLI EPP, CNPJ: 05.195.016/0001-10, que encontra-se com a Certidão de registro vigente discriminada até
31.03.2020, (fls.804) no supracitado apenso.

Quesito 3) Nos termos do Item 10.4.3, a comprovação de aptidão da empresa CONSTRUTORA DELTA LTDA
EPP, CNPJ: 63.615.173/0001-34 para o desempenho de atividade pertinente é compatível com o objeto da obra, e
encontra relação com as parcelas de maior relevância do objeto:  letra a – Item 7.1“Alambrado para quadra
poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2”, com tela de arame
galvanizado, fio 14bwg e malha quadrada 5x5cm” e letra b – Item 12.4 “Gramado sintético 50mm, incluso
fornecimento e instalação”, através de seus Atestados de Capacidade Técnica (fls. 594 à 606), apenso III, todavia
não constatada na Certidão de Acervo Técnico (CAT) a execução do serviço previsto em edital na letra b item 12.4
do  supracitado  apenso,  inclusa a  empresa  CONSTRUTORA LV LTDA EPP,  CNPJ:  08.538.000./0001-51,
através  de  seu  Atestado  de  Capacidade  Técnica  (fls.  673/674)  e  Certidão  de  Acervo  Técnico  (CAT),
(fls.670/671/672),  inclusa a empresa  ARENA PORTO ENGENHARIA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELLI
EPP, CNPJ: 13.239.682/0001-31, através de seu Atestado de Capacidade Técnica (fls. 734 à 739) e da Certidão
de  Acervo  Técnico   (CAT),  (fls.  740  à  745),  inclusa a  empresa  SOUZA AGÊNCIA E  CONSTRUÇÕES
EIRELLI EPP, CNPJ: 05.195.016/0001-10, através de seu Atestado de Capacidade Técnica (fls. 792 à 797) e da
Certidão de Acervo Técnico  (CAT), apensada (fl. 798).

Quesito 4) Nos termos do Item 10.4.4,  a comprovação da licitante  CONSTRUTORA DELTA LTDA EPP,
CNPJ: 63.615.173/0001-34,  atende parcialmente ao requisito por possuir 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  de  Certidão de Acervo Técnico – CAT,
registrado no CREA – Conselho Regional  de Engenharia  e Agronomia por execução de obra ou serviços de
características semelhantes ao do objeto licitado previstos na Certidão de Acervo Técnico: n° 000015097 (fl. 607),
todavia não evidenciada na mesma, um dos serviços de maior relevância, que é a execução de gramado sintético
previsto para fornecimento e instalação na letra b item 12.4 do edital,  inclusa a empresa CONSTRUTORA LV
LTDA EPP, CNPJ: 08.538.000./0001-51, que apresenta profissional de nível superior, detentor de Certidão de
Acervo Técnico – CAT, registrado no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia por execução de
obra ou serviços de características semelhantes ao do objeto licitado previstos na Certidão de Acervo Técnico n°
000019605 (fls.670 à 672). Inclusa a empresa  ARENA PORTO ENGENHARIA EVENTOS E SERVIÇOS
EIRELLI EPP, CNPJ: 13.239.682/0001-31, que apresenta profissional de nível superior, detentor de Certidão de
Acervo Técnico  n° 00018744 (fls.  740 à  746),  inclusa a  empresa  SOUZA AGÊNCIA E CONSTRUÇÕES
EIRELLI EPP, CNPJ: 05.195.016/0001-10, através de sua Certidão de Acervo Técnico n° 00019755 (fl.798) dos
autos.

Quesito  5) Nos  termos  do  Item  10.4.5,  a  relação  explícita  da  equipe  técnica  mínima  da  empresa
CONSTRUTORA DELTA LTDA EPP, CNPJ: 63.615.173/0001-34, é suficiente ao objeto da licitação tendo em
vista  que a  mesma afirma através de sua Declaração de Indicação de Responsável  Técnico a  equipe técnica
mínima de pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil  ou 01(um) Arquiteto e Urbanista,  cumprindo a supracitada
exigência prevista em edital, Declaração esta, prevista na (fl. 615) do supracitado apenso III, inclusa a empresa
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CONSTRUTORA LV LTDA EPP, CNPJ: 08.538.000./0001-51,  através de sua Declaração de Indicação de
Responsável Técnico (fl. 679), inclusa a empresa ARENA PORTO ENGENHARIA EVENTOS E SERVIÇOS
EIRELLI EPP, CNPJ: 13.239.682/0001-31, que apresenta sua Declaração de Indicação de Responsável Técnico
(fl. 747), inclusa a empresa SOUZA AGÊNCIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP, CNPJ: 05.195.016/0001-
10, que apresenta sua Declaração de Indicação de Responsável Técnico (fl. 802).

Quesito 6) Nos termos do Item 10.4.6, a Declaração fornecida pela licitante CONSTRUTORA DELTA LTDA
EPP,  CNPJ:  63.615.173/0001-34, indicando  explicitamente  seu  Responsável  Técnico  é  suficiente  para
acompanhar  a  execução  dos  serviços  e  traz  qualificação  para  o  objeto,  considerando  exclusivamente  as
discriminações previstas nas Certidões de Acervo Técnico, presentes nos autos que condiciona a veracidade das
informações declaradas quanto às execuções dos insumos ora previstos nas quantidades expressas em edital desta
tomada de preços e que capacita o profissional à realização do objeto, todavia não constatada na Certidão presente
nos autos a execução da discriminação gramado sintético previsto para fornecimento e instalação na letra b item
12.4 do edital, inclusa a empresa CONSTRUTORA LV LTDA EPP, CNPJ: 08.538.000./0001-51, assim como a
empresa  ARENA  PORTO  ENGENHARIA  EVENTOS  E  SERVIÇOS  EIRELLI  EPP,  CNPJ:
13.239.682/0001-31  que  também  indicam  explicitamente  seus  Responsáveis  Técnicos,  que  considerando  as
informações contidas nas Certidões de Acervo Técnico ora apresentadas, podem acompanhar a execução dos
serviços e traz qualificação para o objeto, sendo inclusa a empresa  SOUZA AGÊNCIA E CONSTRUÇÕES
EIRELLI  EPP,  CNPJ:  05.195.016/0001-10,  que  indica  explicitamente  seu  Responsável  Técnico,  que
considerando  as  informações  contidas  na  Certidão  de  Acervo  Técnico  ora  apresentada,  pode  acompanhar  a
execução dos serviços e traz qualificação para o objeto.

Quesito 7) Nos termos do Item 10.4.7, a Declaração fornecida pela licitante CONSTRUTORA DELTA LTDA
EPP,  CNPJ:  63.615.173/0001-34  de  que  visitou  o  local  das  obras  e  conhecem  os  serviços  discriminados
conforme previstos  em edital,  assim como declara  ter  pleno  conhecimento  das condições  e  peculiaridades  à
natureza  do  trabalho,  assumindo total  responsabilidade  por  este  fato  e  que  não  utilizará  deste  para  qualquer
questionamento futuro que ensejam desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, (fl. 618) do apenso  III
inclusa  a  empresa  CONSTRUTORA  LV  LTDA  EPP,  CNPJ:  08.538.000./0001-51, (fl.680)  que  possui
conhecimento prévio do local onde será executada a obra e de todos os aspectos relevantes que envolvem a
execução  da  obra,  incluindo  projetos,  informações  e  condições  físicas,  ambientais,  logísticas,  mão  de  obra,
econômica e social da área de implantação do empreendimento, assim como todas as demais particularidades
regionais relativas as condições de realização do serviço, inclusa a empresa ARENA PORTO ENGENHARIA
EVENTOS E SERVIÇOS EIRELLI EPP,  CNPJ: 13.239.682/0001-31, que declara declínio da visita no local
das obras, todavia a mesma declara que tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem
como  coletaram  informações  de  todos  os  dados  e  elementos  necessários  à  perfeita  elaboração  da  proposta
comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularam na supracitada proposta presente neste
processo  licitatório,  inclusa  a  empresa  SOUZA AGÊNCIA E  CONSTRUÇÕES  EIRELLI  EPP,  CNPJ:
05.195.016/0001-10, que visitou o local das obras e que conhecem os serviços discriminados conforme previstos
em edital,  assim como declara ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades à natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para qualquer questionamento futuro que
ensejam  desavenças  técnicas  ou  financeiras  com  a  contratante,  (fl.  805)  dos  serviços,  assumindo  total
responsabilidade, inclusive o seu impedimento em pleitear quaisquer alterações contratuais de natureza técnicas
e/ou financeiras. 
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Quesito 8) Nos termos do Item 13.14 na comprovação de aptidão da empresa CONSTRUTORA DELTA LTDA
EPP,  CNPJ: 63.615.173/0001-34  ou em qualquer  dos  documentos  que  compõe a  qualificação  técnica  desta,
exclusa a (CAT) que não apresenta a execução da discriminação gramado sintético previsto para fornecimento e
instalação na letra b item 12.4 do edital , demais documentações de premissa técnica verifica-se que os serviços e
informações apresentadas não são divergentes do previsto em edital,  inclusa a empresa  CONSTRUTORA LV
LTDA EPP,  CNPJ:  08.538.000./0001-51, ora  o  que  apresentado  de  informações  dos  serviços  efetivamente
realizados em documentação comprobatória não são divergentes das discriminações previstas em edital, inclusa a
empresa  ARENA  PORTO  ENGENHARIA  EVENTOS  E  SERVIÇOS  EIRELLI  EPP,  CNPJ:
13.239.682/0001-31,  que apresenta  as  documentações  de parâmetros  técnicos  não divergentes  do previsto em
edital,  assim  como  inclusa  a  empresa  SOUZA AGÊNCIA E  CONSTRUÇÕES  EIRELLI  EPP,  CNPJ:
05.195.016/0001-10. 

Quesito  9) Com  relação  as  eventuais  informações  complementares  que  se  fazem  necessárias  uma  vez  o
cumprimento das exigências previstas em edital, face aos serviços técnicos de engenharia a serem executados, a
anuência quanto aos controles dos serviços previstos tanto tecnológicos quanto geométricos com o objetivo de
atingir  a  qualidade  plena  de  todas  as  etapas  previstas  à  conclusão  do  objeto.  Eventuais  substituições  de
profissionais do quadro técnico constituinte da empresa vencedora do certame no decorrer do cronograma físico é
de inteira responsabilidade da mesma, uma vez sendo deferidas as documentações previstas nos autos.

Quesito 10) Em conclusão: Considerando as respostas aos Quesitos de 01 a 09, e sobretudo a documentação de
ordem técnica prevista nos autos, as empresas: CONSTRUTORA LV LTDA EPP, CNPJ: 08.538.000./0001-51 ,
ARENA PORTO ENGENHARIA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELLI EPP, CNPJ: 13.239.682/0001-31 e  a
empresa  SOUZA  AGÊNCIA E  CONSTRUÇÕES  EIRELLI  EPP,  CNPJ:  05.195.016/0001-10  quanto  a
qualificação técnica, podem ser consideradas habilitadas.

Conclusivo parecer técnico do supracitado objeto à anuência:
 
As EMPRESAS, a saber: CONSTRUTORA LV LTDA EPP, CNPJ: 08.538.000./0001-51 ,

ARENA PORTO ENGENHARIA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELLI EPP, CNPJ: 13.239.682/0001-31 e  a
empresa  SOUZA AGÊNCIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP,  CNPJ: 05.195.016/0001-10,  apresentaram
atestados de capacidade técnica e certidões de acervo técnico demonstrando compatibilidade com serviços do
objeto pretendido para contratação, atendendo o item 10.4 do edital que trata da qualificação técnica, dessa forma,
ESTÃO  APTAS  PARA  HABILITAÇÃO, no  quesito  qualificação  técnica.  Com  relação  à  empresa
CONSTRUTORA DELTA LTDA EPP, CNPJ: 63.615.173/0001-34  não foi constatada na certidão de acervo
técnico presente nos autos o cumprimento do serviço de relevância  previsto em edital,  Item 12.4 “Gramado
sintético 50mm, incluso fornecimento e instalação”, ESTANDO INAPTA PARA HABILITAÇÃO no quesito
qualificação técnica.
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Encaminhamos  o  supracitado  processo  para  que  seja  dado  prosseguimento  aos  ritos  processuais
previstos.

Porto Velho, 29.01.2020

Cláudio Roberto O. Pereira
Mat. 242462

                                 Assessor técnico de Engenharia

Encaminhamos os autos à CPLO, considerando o despacho expedido no volume III,  (fl.  827) e  sobretudo o
parecer técnico de engenharia apenso, para as devidas tramitações que se fazem necessárias para continuidade dos
ritos processuais.

Cláudio Roberto Oliveira Pereira
Engenheiro Civil
Assessor Técnico de Engenharia
cad: 242462
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