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Ministério da Educação 
Universidade Federal do Amazonas 
Departamento de Engenharia - PCU

 

Processo nº: 23105.030442/2020-60

Interessado: Comissão Permanente de Licitação

 

PARECER TÉCNICO Nº 01 - RDC01/2021 - DE/PCU/UFAM

 

PARECER

 

Prezada Comissão Permanente de Licitação,

 

Atendendo à solicitação desta Comissão, apresento parecer referente à análise da proposta de preços e da
qualificação técnica da empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA-ME, inscrita no
CNPJ sob o nº 10.739.604/0001-08, cujo valor de proposta é de 1.812.600,46 (um milhão, oitocentos e doze
mil e seiscentos reais e quarenta e seis centavos).

Em relação à qualificação técnica (item 10.5.4 do Edital), os atestados de capacidade técnica apresentados
pela licitante não comprovam o atendimento dos itens 10.5.4.2.1 (Execução de obras no interior do
Amazonas) e 10.5.4.2.3 (Demolição de estrutura de concreto armado ver�cal).

Quanto à proposta de preços, foram atendidas as exigências do item 9 do Edital, mas fazemos a ressalva que
caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional, informação não detalhada nos documentos analisados
(acessados através do link <h�ps://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/3903>), deverá atender ao
disposto nos itens 9.2.5.5 e 9.2.5.6.

Diante do exposto, concluímos que a licitante não cumpriu todos os requisitos de habilitação no que se
refere à qualificação técnica, pois não atendeu aos itens 10.5.4.2.1 e 10.5.4.2.3, de importante relevância
para a contratação.

 

 

Atenciosamente,

 

Gustavo Silva de Souza
SIAPE: 2379013
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Manaus, 02 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Silva de Souza, Engenheiro/área, em 02/03/2021, às
11:15, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0461330 e o
código CRC 1640173B.
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