
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2021

Ampla Participação

Processo nº 2447/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE
DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DE ENGENHARIA COM O OBJETIVO DE
CONSTRUIR A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA E DANÇA, BEM COMO
DO MUSEU MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE TOTALIZANDO ÁREA DE
1.428,00M².

Assunto: Análise itens de relevância Relativos à Qualificação Técnicas da
empresa detentora da melhor proposta, qual seja DA ROCHA ENGENHARIA E
CONSULTORIA EIRELI

Item 11.7. Relativos à Qualificação Técnica
a) A licitante deverá comprovar ter executado, a qualquer tempo, Execução de
projeto de complexidade equivalente ou superior ao objeto desta licitação,
apresentando Atestado(s) de capacidade técnico-operacional (em caso de
consórcio, de quaisquer das empresas que o compõem) que comprove(m) que
a licitante tenha executado, para órgão ou entidade da Administração pública
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda
para empresa privada, obras/serviços de características técnicas às do objeto
da presente licitação, não se admitindo atestado(s) de fiscalização da execução
de obras/serviços, contendo, no mínimo a seguinte área de tabuleiro:

COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Item Discriminação Unidade Orçada
Quantitativo a ser

comprovado.

1

- Projeto de Arquitetura, contendo a planta
baixa de cada pavimento, planta de
cobertura, cortes, fachadas, planta de
locação e situação, quadros de áreas e
quadros de especificações e quantitativos
de materiais ou serviços

M 1.428,00 714

2

PROJETO ESTRUTURAL, contendo a
locação e carga dos pilares, plantas de
formas e cortes; a indicação da seção
transversal das vigas e pilares; a indicação
da sobrecarga utilizada no cálculo; a área
de forma; o volume e resistência do
concreto a ser aplicado na estrutura; o
quadro resumo de aço por prancha; os
quantitativos e especificações de outros
materiais a serem aplicados na estrutura
(se couber); a seção longitudinal de todas
as peças, mostrando a posição, a

M 1.428,00

714



b) Registro/Certidão de inscrição da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), em plena validade;

c) Apresentar comprovação Registro/Certidão de inscrição do (s) responsável
(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou
CAU ( Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade;
d) Declaração de Vistoria/Abstenção;

Da análise do item 11.7.a) comprovação de capacitação técnica da licitante
parcelas de maior relevância verificou-se o perfeito atendimento conforme parecer
técnico do oficio nº026/2022-ENG, e faz a ressalva de que não foi apresentado a CAT
com registro do atestado;

Pode-se perceber que para análise dos itens Relativos à Qualificação Técnica, NÃO
há no item 11.7 a), b), c) e d) tal requisito de que seja apresentado CAT com o registro
do atestado.

Da análise do item 11.7.b) comprovou-se o perfeito atendimento, conforme
certidão de registro e quitação pessoa jurídica nº 33107 vigente até 31/03/2022.

Da análise do item 11.7.c) comprovou-se o perfeito atendimento, conforme
certidão de registro e quitação pessoa Física:

Alexandre Cesar da Silva Moraes - Engenheiro civil, certidão de registro e
quitação pessoa física nº 53367, vigente até 31/03/2022.

Glademir jacó da Rocha Junior - Engenheiro de segurança do trabalho,
certidão de registro e quitação pessoa física nº 53368, vigente até 31/03/2022.

Patricia Pereira Paulo - Engenheira Eletricista, certidão de registro e quitação
pessoa física nº51000, vigente até 31/03/2022.

Da análise do item 11.7.d) comprovou-se o perfeito atendimento, conforme
consta no auto fls. 203;

Na sessão pública do dia 27 de janeiro de 2021; os documentos habilitatórios
foram vistados por todos presentes, cumprindo a contento os requisitos editalícios,
não houve apontamentos ou objeções, com exceção do Item 11.7. Relativos à
Qualificação Técnica, o qual seria analisado pela equipe técnica do departamento de
engenharia, a qual se manifestou através do oficio nº026-2022-ENG (anexo);

Após análise do departamento de engenharia o Pregoeiro e equipe de apoio declara
vencedora do certame: DA ROCHA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

quantidade, o diâmetro e o comprimento de
todas as armaduras longitudinais, em
escala adequada; as seções transversais
de todas as peças, mostrando a disposição
das armaduras longitudinais e transversais
(estribos) e as distâncias entre as camadas
das armaduras longitudinais, em escala;
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Pregoeiro
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