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

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

Tomada de Preços nº 026/2019/SML/PVH 

Processo: 12.00297-000/2018
Objeto: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO  E  REFORMA DO
CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CICA. 
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF

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 autos do processo foram encaminhados a esta ATESP em 29.01.2019 para análise do critério
qualificação técnica para cumprimento do objeto.

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  SHEKINAH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI – EPP, CNPJ:
03.761.180/0001-12 (fl.  404),  dos  autos  do  Volume  II  encontra-se  vigente  com  validade  discriminada  até
31.03.2020, inclusa a empresa ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 08.788.130/0001-42,
(fls. 521/522) dos autos Volume III, que encontra-se com a Certidão de registro vigente com validade discriminada
até  31.03.2020,  inclusa  a  empresa  CANDIRU  CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO  EIRELI,  CNPJ:
17.512.584/0001-87  (fls.697/698)  que  encontra-se  com  a  Certidão  de  registro  com  validade  expressa  em
28.01.2020,  expirada,  todavia  sendo  a  vencedora  do  certame  deverá  encaminhar  a  certidão  de  registro
devidamente  atualizada  à  anuência  da  Comissão  de  Licitação,  inclusa  a  empresa  GARRA COMÉRCIO E
CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ: 34.726.745/0001-54 que encontra-se com a Certidão de registro vigente
com validade  expressa  em 31.03.2020,  (fl.798)  do  supracitado  apenso.  Inclusa  a  empresa  VCS –  VIEIRA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI –  EPP,  CNPJ:  17.732.735/0001-02,  (fl.892)  que  encontra-se  com a
Certidão de registro vigente com validade discriminada até 03.03.2020, apenso Volume IV, inclusa a empresa
A.C.L.  FURTADO  EIRELI,  CNPJ:  18.334.856/0001-69,  (fl.941/942)  que  encontra-se  com  a  Certidão  de
registro vigente  com validade discriminada até  31.03.2020,  assim como inclusa a  empresa  TERRA FORTE
EIRELI, CNPJ: 01.999.130/0001-42,(fl.1008) que encontra-se com a Certidão de registro vigente com validade
discriminada em 31.03.2020.
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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  SHEKINAH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELLI  –  EPP,  CNPJ:  03.761.180/0001-12,  (fl.405)  dos  autos  do  Volume  II  encontram-se  vigente  com
validade discriminada até 31.03.2020, inclusa a empresa  ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA,
CNPJ:  08.788.130/0001-42,  (fl.610),  apenso  III  que  encontra-se  com  a  Certidão  de  registro  com  validade
expressa em 28.01.2020, expirada, todavia sendo a vencedora do certame deverá encaminhar a certidão de registro
devidamente atualizada à anuência da Comissão de Licitação, inclusa a empresa CANDIRU CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO EIRELI,  CNPJ:  17.512.584/0001-87  (fl.699)  que  apresenta  sua  Certidão  de  Registro  de  seu
responsável  técnico  com  validade  em  30/05/2020.  Inclusa  a  empresa  GARRA  COMÉRCIO  E
CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ: 34.726.745/0001-54,  que encontra-se com suas Certidões de registros
vigentes discriminadas até 31.03.2020, (fls.815/816) no supracitado apenso, inclusa a empresa  VCS – VIEIRA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ: 17.732.735/0001-02,  que encontra-se com sua Certidão de
registro  vigente  e  discriminada  até  03.03.2020,  (fl.  892),  apenso  IV,  inclusa  a  empresa A.C.L.  FURTADO
EIRELI, CNPJ: 18.334.856/0001-69 (fl.944), que apresenta uma de suas Certidões de registro com data vigente
e  discriminada  em  31.03.2020,  assim  como  inclusa  a  empresa  TERRA  FORTE  EIRELI,  CNPJ:
01.999.130/0001-42, (fl.1009) que encontra-se com a Certidão de registro vigente com validade discriminada em
31.03.2020.

Quesito 3) Nos termos do Item 10.4.3, a comprovação de aptidão da empresa SHEKINAH CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELLI – EPP, CNPJ: 03.761.180/0001-12 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 – 
“Piso em Granilite, Marmorite ou Granitina, espessura 8mm, incluso juntas de Dilatação Plásticas”, através de 
seu Atestado de Capacidade Técnica (fls. 408~418), apenso II, e Certidão de Acervo Técnico (CAT) (fls. 
419~421), inclusa a empresa ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 08.788.130/0001-42, 
através de seu Atestado de Capacidade Técnica (fls. 532~552) apenso III e Certidão de Acervo Técnico (CAT), 
(fls.527~531), exclusa a empresa CANDIRU CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ: 
17.512.584/0001-87, que mediante análise de seus Atestados de Capacidade Técnica, não foi constatada a 
execução do serviço de maior relevância previsto em edital assim como Certidões de Acervos Técnicos  (CAT’s), 
(fls. 702~757), inclusa a empresa GARRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ: 
34.726.745/0001-54, através de seu Atestado de Capacidade Técnica (fls. 818~833) e da Certidão de Acervo 
Técnico  (CAT), apensada (fl. 800~814). Exclusa a empresa  VCS – VIEIRA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI – EPP, CNPJ: 17.732.735/0001-02, (fls. 893~903) apenso IV uma vez que apresenta Atestado de 
Capacidade Técnica de execução do serviço de maior relevância previsto em edital, todavia não foi constatada na 
Certidão de Acervo Técnico, do Responsável Técnico declarado, a execução da supracitada discriminação. Inclusa
a empresa  A.C.L. FURTADO EIRELI, CNPJ: 18.334.856/0001-69, (fls. 945~946) que apresenta Atestado de 
Capacidade Técnica para a execução de serviço de maior relevância e a (CAT) Certidão de Capacidade Técnica 
especificando o supracitado serviço. Inclusa a empresa  TERRA FORTE EIRELI, CNPJ: 01.999.130/0001-42, 
que apresenta seus Atestados de Capacidade Técnica (fls. 1010~1017) e (fls. 1036~1050) respectivamente com as 
execuções das discriminações do serviço de maior relevância apensados nas respectivas (CAT’s) (fls. 1027~1035) 
e (fls. 1061~1069).
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Quesito  4) Nos  termos  do  Item  10.4.4,  a  comprovação  da  licitante  SHEKINAH  CONSTRUÇÕES  E
SERVIÇOS EIRELLI – EPP,  CNPJ: 03.761.180/0001-12, atende 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 nas Certidões de Acervo Técnico:  n°s:
000017677(fls.  419~426),  000015540(fls.  427~435),  000015881(fls.  436~442),  000017678(fls.  443~452),
000016026(fls.  453~455)  e  000019356(fls.  453~455)  respectivamente  apenso  II,  inclusa a  empresa  ZIG
ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 08.788.130/0001-42, 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  nas  Certidões  de  Acervo  Técnico:  n°s:  477381/2019(fls.  527~531),  475528/2018(fls.  553~557),
464599/2015(fls. 584~587), 00000829 (fl.598), 472512/2017(fls. 599~600), 00000648(fl.601) e 00001165(fl.602)
apenso  III.  Inclusa  a  empresa  CANDIRU  CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO  EIRELI,  CNPJ:
17.512.584/0001-87,  que apresenta profissional de nível superior, detentor de  Certidão de Acervo Técnico –
CAT,  registrado  no  CAU  –  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  por  execução  de  obra  ou  serviços  de
características  semelhantes ao  do  objeto  licitado  previstos  nas  Certidões  de  Acervo  Técnico
n°s:0000000472946(fls.  702~704),  0000000466295(fls.  712~714),  0000000437033(fls.  723/724),
0000000437030(fls.  729/730),  0000000511307(fls.  734~736),  468593/2016(fl.745),  0000000463280(fls.
751/752), inclusa a empresa  GARRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ: 34.726.745/0001-
54, 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°s: 000018571(fls. 799~814), inclusa
a empresa  VCS – VIEIRA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ: 17.732.735/0001-02 ,que
apresenta profissional de nível superior, detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT, registrado no CAU –
Conselho de Arquitetura e Urbanismo por execução de obra ou serviços de  características semelhantes ao do
objeto licitado previstos na Certidão de Acervo Técnico n°s: 0000000488484(fls. 897~903),  exclusa  a  A.C.L.
FURTADO  EIRELI,  CNPJ:  18.334.856/0001-69,  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 exclusivamente semelhantes ao de maior relevância do objeto licitado previstos na
Certidão de Acervo Técnico n° 00019737 (fl.946), todavia não sendo constatadas outras atividades significativas e
efetivamente concluídas para com a semelhança ao objeto quanto às discriminações de esquadrias, pinturas, e
instalações elétricas. Inclusa a empresa  TERRA FORTE EIRELI, CNPJ: 01.999.130/0001-42,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°s:  000016939(fls.  1027~1035)  e  000018908(fls.
1061~1069).

Quesito 5) Nos termos do Item 10.4.5, a relação explícita da equipe técnica mínima da empresa  SHEKINAH
CONSTRUÇÕES E  SERVIÇOS EIRELLI –  EPP,  CNPJ:  03.761.180/0001-12, 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. 484) do apenso II, assim como a empresa
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ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 08.788.130/0001-42,  que 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. 652), do apenso III, inclusa a empresa CANDIRU CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI,
CNPJ: 17.512.584/0001-87, que afirma essa premissa através de sua Declaração de Indicação de Responsável
Técnico  (fl.  768),  inclusa  a  empresa  GARRA  COMÉRCIO  E  CONSTRUÇÕES  LTDA  ME,  CNPJ:
34.726.745/0001-54, que também afirma essa premissa através de sua Declaração de Indicação de Responsável
Técnico (fl. 835), sendo também inclusas as empresas  VCS – VIEIRA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI –
EPP, CNPJ: 17.732.735/0001-02,  através de sua Declaração de Indicação de Responsável  Técnico (fl.  907),
apenso IV, A.C.L. FURTADO EIRELI, CNPJ: 18.334.856/0001-69, através de sua Declaração de Indicação de
Responsável  Técnico  (fl.967)  e  TERRA  FORTE  EIRELI,  CNPJ:  01.999.130/0001-42,  através  de  sua
Declaração de Indicação de Responsável Técnico (fl. 1075).

Quesito 6) Nos termos do Item 10.4.6, a Declaração fornecida pela licitante SHEKINAH CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELLI – EPP, CNPJ: 03.761.180/0001-12, 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, inclusa a empresa
ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 08.788.130/0001-42, considerando os supracitados
parâmetros,  exclusa a  empresa  CANDIRU  CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO  EIRELI,  CNPJ:
17.512.584/0001-87, onde não foi constatada a execução do serviço de maior relevância previsto em edital nas
Certidões de Acervo Técnico  (CAT’s), inclusos Atestados de Capacidade Técnica, considerando exclusivamente o
parâmetro de qualificação para a discriminação do serviço de maior relevância, contextualizado no objeto. Inclusa
a empresa  GARRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ: 34.726.745/0001-54,  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. Exclusa a
empresa VCS – VIEIRA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ: 17.732.735/0001-02 onde não
foi constatada na Certidão de Acervo Técnico, do Responsável Técnico declarado, a execução do serviço de maior
relevância, considerando exclusivamente o parâmetro de qualificação para a discriminação do serviço de maior
relevância,  contextualizado  no  objeto,  assim como  exclusa a  empresa  A.C.L.  FURTADO EIRELI,  CNPJ:
18.334.856/0001-69, que apesar de apresentar Atestado de Capacidade Técnica e Certidão de Acervo Técnico dos
serviços previstos de maior  relevância,  não foram constatadas outras  atividades  significativas e  efetivamente
concluídas para a qualificação do objeto quanto às discriminações de esquadrias, pinturas, e instalações elétricas.
Inclusa  a  empresa  TERRA FORTE  EIRELI,  CNPJ:  01.999.130/0001-42,  considerando  os  supracitados
parâmetros acima mencionados.

Quesito 7) Nos termos do Item 10.4.7, a Declaração fornecida pela licitante SHEKINAH CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELLI – EPP, CNPJ: 03.761.180/0001-12 de que declinou da visita ao local das obras , todavia
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.  483)  do  apenso  II,  inclusa  a  empresa  ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA,
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CNPJ:  08.788.130/0001-42, (fl.647)  apenso  III  que  declara  sob  as  penalidades  da  lei,  que  tem  pleno
conhecimento  das  condições  e  peculiariedades  inerentes  à  natureza  dos  trabalhos,  que  assume  total
responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
avenças  técnicas  ou  financeiras  com  a  licitante.  Inclusa  a  empresa  CANDIRU  CONSTRUÇÕES  E
COMÉRCIO EIRELI,  CNPJ: 17.512.584/0001-87, (fl.766) 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, inclusa da
mesma forma a empresa GARRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ: 34.726.745/0001-54,
(fl.834) que declara que visitou o local, tendo perfeito conhecimento das condições do objeto para sua execução,
inclusa a empresa  VCS – VIEIRA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ: 17.732.735/0001-02,
(fl. 912), que declara que visitou o local, tendo perfeito conhecimento das condições do objeto para sua execução,
todavia  divergindo  do  enunciado  da  declaração,  inclusa  a  empresa  A.C.L.  FURTADO  EIRELI,  CNPJ:
18.334.856/0001-69,(fl.975) que declara ter visitado os locais das obras  três dias antes da licitação, tendo perfeito
conhecimento  das  condições  para  sua  execução.  Inclusa  a  empresa  TERRA  FORTE  EIRELI,  CNPJ:
01.999.130/0001-42, (f. 1076) que declara 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.

Quesito 8) Nos termos do Item 13.14 na comprovação de aptidão da empresa SHEKINAH CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELLI  –  EPP,  CNPJ:  03.761.180/0001-12  ou  em qualquer  dos  documentos  que  compõe  a
qualificação técnica desta e demais documentações de premissa técnica verifica-se que os serviços e informações
apresentadas  não  são  divergentes  do  previsto  em  edital,  inclusa  a  empresa  ZIG  ELETRICIDADE  E
CONSTRUÇÕES  LTDA,  CNPJ:  08.788.130/0001-42, ora  o  que  apresentado  de  informações dos  serviços
efetivamente  realizados em documentação comprobatória  não são divergentes  de discriminações previstas  em
edital,  assim  como  as  empresas  CANDIRU  CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO  EIRELI,  CNPJ:
17.512.584/0001-87,   GARRA COMÉRCIO  E  CONSTRUÇÕES LTDA ME,  CNPJ:  34.726.745/0001-54,
VCS – VIEIRA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ: 17.732.735/0001-02, A.C.L. FURTADO
EIRELI, CNPJ: 18.334.856/0001-69 e  TERRA FORTE EIRELI, CNPJ: 01.999.130/0001-42.

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: SHEKINAH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI – EPP,
CNPJ: 03.761.180/0001-12, ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 08.788.130/0001-42,
GARRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA ME,  CNPJ:  34.726.745/0001-54  e a  empresa  TERRA
FORTE EIRELI, CNPJ: 01.999.130/0001-42, quanto a qualificação técnica, podem ser consideradas habilitadas.
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Conclusivo parecer técnico do supracitado objeto à anuência:
 
As EMPRESAS, a saber: SHEKINAH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI – EPP,

CNPJ: 03.761.180/0001-12, ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 08.788.130/0001-42,
GARRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ: 34.726.745/0001-54  e a  empresa  TERRA
FORTE EIRELI,  CNPJ:  01.999.130/0001-42  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. 

As EMPRESAS, a saber: CANDIRU CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ:
17.512.584/0001-87, VCS – VIEIRA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ: 17.732.735/0001-
02  e  a  empresa  A.C.L.  FURTADO  EIRELI,  CNPJ:  18.334.856/0001-69  no  quesito  qualificação  técnica
ESTÃO INAPTAS PARA HABILITAÇÃO, considerando os seguintes parâmetros não constatados nos autos e
previstos em edital:

1.0  CANDIRU CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI,  CNPJ: 17.512.584/0001-87:
que mediante análise de seus Atestados de Capacidade Técnica, não foi constatada a execução do serviço de maior
relevância previsto em edital assim como Certidões de Acervos Técnicos  (CAT’s), considerando exclusivamente
o parâmetro de qualificação para a discriminação do serviço de maior relevância, contextualizado no objeto.

2.0  VCS  –  VIEIRA,  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  EIRELI  –  EPP,  CNPJ:
17.732.735/0001-02:  uma vez que apresenta Atestado de Capacidade Técnica de execução do serviço de maior
relevância previsto em edital, todavia não foi constatada na Certidão de Acervo Técnico, do Responsável Técnico
declarado, a execução da supracitada discriminação, considerando exclusivamente o parâmetro de qualificação
para a discriminação do serviço de maior relevância, contextualizado no objeto.

3.0  A.C.L.  FURTADO  EIRELI,  CNPJ:  18.334.856/0001-69:  que  apesar  de  apresentar
Atestado de Capacidade Técnica e Certidão de Acervo Técnico dos serviços previstos de maior relevância, não
foram constatadas outras atividades significativas e efetivamente concluídas para a qualificação do objeto quanto
às discriminações de esquadrias, pinturas, e instalações elétricas.

Encaminhamos os autos à CPLO, considerando o despacho expedido no volume IV, (fl.  1110) e sobretudo o
parecer técnico de engenharia apenso, para as devidas tramitações que se fazem necessárias para continuidade dos
ritos processuais.

Porto Velho, 10.02.2020

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