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PARECER TÉCNICO 

 

Interessado: Comissão Permanente de Licitação da P.M. de Mamanguape – PB. 

 

Assunto: Tomada de Preço Nº 008/2018 – Construção de UBS.  

 

Dos Documentos Analisados 

Foram analisados, conforme fornecido pela Comissão de Licitação, os 

seguintes documentos de cada empresa: 

 Declarações de Conferencia de Habilitação 

 Certidão de Acervo Técnico (CAT) 

  

Das Propostas Analisadas   

 

Foram apresentadas para análise as seguintes empresas: 

 ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-

EPP.  

 C J BARROS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME. 

 PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. 

 B 2 CONSTRUÇÕES EIRELI. 

 S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME. 

 COEN – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. 
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Dos Resultados 

 

 ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-

EPP.  

 Relação dos contratos e outros compromissos com obras e ou 

serviços que importem diminuição de sua capacidade operativa 

(art.31 – inciso 4 da lei nº 8.666 e suas alterações) ou absorção de 

sua disponibilidade financeira, apresentando o valor total de 

cada contrato e percentual executado; 5.4.10.1 Se a licitante não 

tiver compromissos, deverá apresentar Declaração neste 

sentido.  

Parecer: Não apresentou! 

 

 5.5.2. Comprovação da Licitante de possuir na data prevista 

para a entrega das Propostas, profissionais de nível superior 

(engenheiro civil ou arquiteto) detentores de Atestados de 

Responsabilidade Técnica (ART/RRT), fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, devidamente 

acompanhado das respectivas Certidões de Acervo Técnico 

(CAT), emitidas e registradas pela entidade profissional 

competente (CREA/CAU), que demonstrem possuir o(s) 

referido(s) profissional (is), experiência comprovada na 

execução de serviços compatíveis com o objeto licitado em 

especial: 

 Embasamento com Pedra Argamassada; 
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 Alvenaria de Vedação de bloco cerâmico furado; 

 Massa única para recebimento de pintura 

1.050m2. 

 

Parecer: Os itens Emboço e Reboco podem sim substituir o 

item Massa Única. 

  

 5.5.12. Comprovação de desempenho anterior, para o serviço 

objeto desse edital, através da apresentação de atestado 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 

nome da licitante, em que fique demonstrada a execução de 

atividade compatível em características e quantitativos com o 

objeto licitado, em especial: 

 Embasamento com Pedra Argamassada  ≥ 25m3 

 Alvenaria de Vedação de bloco cerâmico furado ≥ 

1.020 m2; 

 Massa única para recebimento de pintura  ≥ 

1.050m2. 

Parecer: Os itens Emboço e Reboco podem sim substituir o 

item Massa Única. Quantidade de Alvenaria de Vedação de 

bloco cerâmico furado apresentada (784,04 m²) inferior ao 

exigido no Edital (1.020,00 m²).  
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 C J BARROS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME. 

 

 5.5.12. Comprovação de desempenho anterior, para o serviço 

objeto desse edital, através da apresentação de atestado 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 

nome da licitante, em que fique demonstrada a execução de 

atividade compatível em características e quantitativos com o 

objeto licitado, em especial: 

 Embasamento com Pedra Argamassada  ≥ 25m3 

 Alvenaria de Vedação de bloco cerâmico furado ≥ 

1.020 m2; 

 Massa única para recebimento de pintura  ≥ 

1.050m2. 

Parecer: Quantidade de Alvenaria de Vedação de bloco 

cerâmico furado apresentada (989,77 m²) inferior ao exigido no 

Edital (1.020,00 m²).  

 

 PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. 

 

 5.5.2. Comprovação da Licitante de possuir na data prevista 

para a entrega das Propostas, profissionais de nível superior 

(engenheiro civil ou arquiteto) detentores de Atestados de 

Responsabilidade Técnica (ART/RRT), fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, devidamente 

acompanhado das respectivas Certidões de Acervo Técnico 
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(CAT), emitidas e registradas pela entidade profissional 

competente (CREA/CAU), que demonstrem possuir o(s) 

referido(s) profissional (is), experiência comprovada na 

execução de serviços compatíveis com o objeto licitado em 

especial: 

 Embasamento com Pedra Argamassada; 

 Alvenaria de Vedação de bloco cerâmico furado; 

 Massa única para recebimento de pintura 

1.050m2. 

Parecer: Não apresentou! 

  

 5.5.12. Comprovação de desempenho anterior, para o serviço 

objeto desse edital, através da apresentação de atestado 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 

nome da licitante, em que fique demonstrada a execução de 

atividade compatível em características e quantitativos com o 

objeto licitado, em especial: 

 Embasamento com Pedra Argamassada  ≥ 25m3 

 Alvenaria de Vedação de bloco cerâmico furado ≥ 

1.020 m2; 

 Massa única para recebimento de pintura  ≥ 

1.050m2. 

Parecer: Não apresentou! 
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 B 2 CONSTRUÇÕES EIRELI. 

 

 5.4.9 Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no 

caput e inciso III do artigo 31 da Lei n. º 8.666/93, de 1% (Um 

por cento) do valor estimado do objeto de contratação no valor 

correspondente a R$ 6.631,36 (Seis Mil Seiscentos e Trinta e Um 

Mil Reais e Trinta e Seis Centavos).  

Parecer: Não apresentou! 

 

 5.5.2. Comprovação da Licitante de possuir na data prevista 

para a entrega das Propostas, profissionais de nível superior 

(engenheiro civil ou arquiteto) detentores de Atestados de 

Responsabilidade Técnica (ART/RRT), fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, devidamente 

acompanhado das respectivas Certidões de Acervo Técnico 

(CAT), emitidas e registradas pela entidade profissional 

competente (CREA/CAU), que demonstrem possuir o(s) 

referido(s) profissional (is), experiência comprovada na 

execução de serviços compatíveis com o objeto licitado em 

especial: 

 Embasamento com Pedra Argamassada; 

 Alvenaria de Vedação de bloco cerâmico furado; 

 Massa única para recebimento de pintura 

1.050m2. 

Parecer: Não apresentou! 
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 5.5.8 - Declaração que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições, bem como recebeu todos os 

documentos necessários para o cumprimento das obrigações 

objeto da Licitação, nos termos do art. 30, III, da Lei nº 

8.666/1993, devidamente assinada pelo Representante legal da 

licitante, conforme Modelo do anexo VII. 

Parecer: Não apresentou! 

 

 5.5.12. Comprovação de desempenho anterior, para o serviço 

objeto desse edital, através da apresentação de atestado 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 

nome da licitante, em que fique demonstrada a execução de 

atividade compatível em características e quantitativos com o 

objeto licitado, em especial: 

 Embasamento com Pedra Argamassada  ≥ 25m3 

 Alvenaria de Vedação de bloco cerâmico furado ≥ 

1.020 m2; 

 Massa única para recebimento de pintura  ≥ 

1.050m2. 

Parecer: Não apresentou! 

 

 S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME. 

Parecer: Atendeu a todas as exigências. 
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 COEN – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. 

 

 5.5.12. Comprovação de desempenho anterior, para o serviço 

objeto desse edital, através da apresentação de atestado 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 

nome da licitante, em que fique demonstrada a execução de 

atividade compatível em características e quantitativos com o 

objeto licitado, em especial: 

 Embasamento com Pedra Argamassada  ≥ 25m3 

 Alvenaria de Vedação de bloco cerâmico furado ≥ 

1.020 m2; 

 Massa única para recebimento de pintura  ≥ 

1.050m2. 

Parecer: Quantidade de Alvenaria de Vedação de bloco 

cerâmico furado apresentada (938,87 m²) inferior ao exigido no 

Edital (1.020,00 m²).  

 

 Autoriza a Comissão Permanente de licitação do Prefeitura de 

MAMANGUAPE proceder diligência visando a comprovação 

de informações prestadas. 

Parecer: Não apresentou! 

 

 Declaração comprometendo-se a empregar residentes do 

município onde a obra será executada, em pelo menos 10% (dez 
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por cento) da mão de obra total necessária, em obediência ao 

inciso IV, do art. 12, da Lei nº 8.666/93. 

Parecer: Não apresentou! 

 

Conclusão 

Com base nos documentos apresentados nas propostas, conclui-se que a 

empresa S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME. apresentou 

todas as documentações solicitadas. 

 

 

Mamanguape, 24 de dezembro de 2018. 

 

 

 

________________________________________________ 

ÁDNEY JOSÉ DUARTE DE SOUZA 
Coordenador NI – Matrícula 67048 

CREA 160.190.012-0 

Prefeitura Municipal de Mamanguape 

 


