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Ministério da Educação 

Universidade Federal do Amazonas 
Departamento de Engenharia - PCU

 

Processo nº: 23105.030442/2020-60

Interessado: Fundação Universidade do Amazonas

 

Assunto: [INSERIR AQUI O ASSUNTO]

 

PARECER

 

1. RELATÓRIO

1. 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 HA ZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI,
referente conclusão do bloco 3 do Campus de Humaitá, o valor global da proposta é de R$
1.981.087,35 (Um milhão, novecentos e oitenta e um mil, oitenta e sete reais e trinta e cinco
centavos ), seu prazo de validade é de 60 (sessenta) dias consecutivos e seu prazo máximo de
execução é de 180 Cento e oitenta dias. 

2. Em relação à qualificação técnica (item 10.5.4 do Edital), os atestados de capacidade técnica
apresentados pela licitante atendem as exigências do edital. 

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
<https://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 cumpriu todos os requisitos de habilitação no que
se refere à qualificação técnica.

 

 

Atenciosamente,

É o parecer.

 

 

Manaus, 31 de março de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por Milton Gomes de Oliveira Júnior, Diretor, em
31/03/2021, às 11:03, 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 0497211 e
o código CRC 3125CFF4.

 

Avenida General Rodrigo Octávio, 6200 - Bairro Coroado I Campus Universitário Senador Arthur Virgílio
Filho, Bloco P, Setor Sul - Telefone: (92) 3305-1181 / Ramal 4010 

CEP 69080-900, Manaus/AM, pcude@ufam.edu.br 
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