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PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

TOMADA DE PREÇO N": 03/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 6288/2022

PARECER TÉCNICO

A Prefeitura Municipal de Balsas - MA está promovendo licitação na

modalidade TOMADA DE PREÇO N°: 010/2021, Contratação de empresa

especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA

^ J MARIA DO CARMO DOS SANTOS E SOUSA no Município de Balsas - MA, sob

(ordem de serviço) com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria

Municipal de Educação.

O Setor Técnico recebeu os questionamentos das empresas L M RABELO

VERDE, CIRCULO ENGENHARIA LTDA, ENGREGO SERVIÇOS E

ENGENHARIA EIRELI, ASCON LTDA, CONSMANG EMPREENDIMENTOS

EIRELI, SERVICON EMPREENDIMENTOS EIRELI, PCR PROJETOS

CONST. CIVIL TERRAPLANAGEM E CONSULTORIA ELETRICA EIRELI,

SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR EPP (FERREIRA JÚNIOR

ENGENHARIA) E E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E

CONTRUTORA EIRELI.

A empresa L M RABELO VERDE, questiona que a empresa SEBASTIÃO

PEREIRA FERREIRA JÚNIOR EPP, apresentou apenas o CNAE de

construções de edifícios, totalmente incompatível com objeto. Não procede, uma

vez que o CNAE de construções de edifício engloba toda a parte da construção

civil, relacionada a construção de edificações, tais como: revestimento, pinturas

e piso etc.

A empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, questiona que a empresa

ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI, descumprimento do

item 7.2.3.8, do edital, na planilha de maior relevância do item 01. Não procede.
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a empresa comprovou sua capacitação técnico-profissional e capacitação

técnico-operacional.

A empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, questiona que a empresa L M

RABELO VERDE, apresenta o contrato de prestação de serviços do engenheiro

vencido. Procede, mais entretanto a empresa apresenta uma declaração

indicando o profissional Raimundo Nonato Pereira Ferreira, localizada na pag.

81, questiona também sobre a certidão de quitação de pessoa física do CREA

está invalida. Não procede a certidão apresentada está com a data de validade até

31/03/2022 como demostrado napág. 54,

A empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA, pede para verificar o atestado

de qualificação técnico da disponibilizado pela SEBASTIÃO PEREIRA

FERREIRA JÚNIOR EPP, o qual o estado tem assinatura do mesmo

responsável técnico apresentado no contrato L M RABELO VERDE. Não

procede, os atestado apresentados pela empresa SEBASTIÃO PEREIRA

FERREIRA JÚNIOR EPP (FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA), estão como

responsável técnico o Eng. Sebastião Pereira Ferreira Júnior. Já o responsável

pela empresa L M RABELO VERDE e o Eng. Raimundo Nonato Pereira

Ferreira.

A empresa ASCON LTDA, questiona que a empresa PCR PROJETOS

CONST. CIVIL TERRAPLANAGEM E CONSULTORIA ELETRICA

EIRELI, não apresentou registro de quitação da engenheira Erica. Procede não

foi apresentado a certidão e quitação pessoa física da profissional Erika

Acelinny Alves laghi Andrade.

A empresa ASCON LTDA, questiona que a empresa ENGREGO SERVIÇOS

E ENGENHARIA EIRELI, não apresentou os quantitativo técnico

operacional. Não procede, a empresa comprovou sua capacitação técnico-

profissional e capacitação técnico-operacional.
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A empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI, questiona que a

empresa L M RABELO VERDE, que nas páginas 74 e 75, a indícios de

conluio entre a empresa LMA RABELO E SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA

JÚNIOR EPP (FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA). Verificar ainda desde da

capa do processo, incluindo rodapé a semelhança dos documentos apresentados.

Após análise do questionamento, que não índice claro de conluio entre as

empresas, mais entretanto a empresa FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA

emitiu tim atestado de capacidade técnica para a empresa LM RABELO

VERDE, descumprindo o item 7.2.3.9.

A empresa ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI, questiona

que a empresa CIRCULO ENGENHARIA, D es cumprimento do item 7.2.3.8,

não atendeu o item de execução de serviços de contra piso. Verificar a

similaridade. Não Procede, a empresa apresenta os serviços de contrapeso na

pag. 29. Sendo assim similar ao exigido em edital, uma vez que os serviços de

contrapeso é a camada intermediária, de concreto ou argamassa, que fica entre a

estrutura da edificação e o revestimento de piso.

A empresa ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI, questiona

que a empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI, Apresentou

um atestado dentro de um contrato da prefeitura de Loreto, o mesmo não

encontra-se autenticado. Não procede, o mesmo se encontra autenticado, cabe

ressaltar que foi feito diligencia site mural de contratos - sacop, e que o atestado

está de acordo.

A empresa ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI, questiona

que a empresa SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR EPP

(FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA), O sócio faz parte do quadro técnico

registrado no conselho de outra proponente no certame. Em analise não foi

observado o sócio registrado em nenhuma outra empresa do certame.
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Após a análise de todas as considerações pertinentes, encaminhamos a parecer
técnica à Comissão de Licitação para as demais providências cabíveis.

Balsas - MA 15 de março de 2022

Marília Pereira Silva

Marília Pejeira Sííva
Assessor Téchico da Secr^ría de Infraestrutura


