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MINISTÉRIO DA CULTURA

CONCORRÊNCIA Nº 2/2018
RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Com base nos documentos apresentados pelas empresas no envelope nº 1, bem como após diligências realizadas,
relatamos abaixo o resultado detalhado da análise da qualiﬁcação técnica das licitantes par cipantes da Concorrência nº 2/2018, cujo
objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na execução de obra de reforma e
modernização da Biblioteca Demonstra va Maria da Conceição Moreira Sales, também conhecida como Biblioteca Demonstra va de
Brasília – BDB, localizada à entrequadra sul 506/507, Asa Sul, Brasília/DF, mediante o regime empreitada por preço global, conforme
especiﬁcações constantes no Edital e seus anexos.
1.

RELATÓRIO

1.1.

Empresa ALMEIDA GOMES INCORPORACOES E CONSTRUCOES EIRELI.
1.1.1.

Quanto à Cer dão de Registro, foi apresentada Cer dão nº 17556/2017, com validade até 31/03/2018;

1.1.2.

Quanto à Capacitação Técnico-Operacional:
1.1.2.1.
CAT nº 0720140001814: Não atende a área construída mínima exigida de 735 m² e não foram iden ﬁcados
serviços de arquitetura e elementos de urbanismo em ediﬁcação de dois ou mais pavimentos. Também não foram
iden ﬁcados serviços instalações mecânicas e instalações elétricas.
1.1.2.2.
CAT nº 0720140001356: Não foram iden ﬁcados serviços de arquitetura e elementos de urbanismo em
ediﬁcação com dois ou mais pavimentos, nem instalações mecânicas e instalações elétricas.
1.1.2.3.
CAT nº 0720170001099: Foram iden ﬁcados serviços de arquitetura e elementos de urbanismo em
ediﬁcação com dois ou mais pavimentos, além de serviços de instalações mecânicas e elétricas, todos equivalentes ao
objeto da licitação em caracterís cas, quan dades e prazos.
1.1.2.4.
CAT nº 1248/2010: Foram iden ﬁcados serviços de instalações mecânicas, porém sem demonstrar a
comprovação do quan ta vo mínimo exigido de 735 m² de área clima zada. Não foram iden ﬁcados serviços
de arquitetura e elementos de urbanismo em ediﬁcação com dois ou mais pavimentos, nem instalações elétricas.
1.1.2.5.
CAT nº 1389/2011: Foram iden ﬁcados serviços de instalações mecânicas e elétricas, porém sem demonstrar
a comprovação do quan ta vo mínimo exigido de 735 m² de área clima zada. Não foram iden ﬁcados serviços
de arquitetura e elementos de urbanismo em ediﬁcação com dois ou mais pavimentos.

1.1.3.
Quanto ao Responsável Técnico e à Capacitação Técnico-Proﬁssional, iden ﬁcamos o Sr. HELIO ALMEIDA GOMES,
Engenheiro Civil, com capacitação proﬁssional atendida por meio do CAT nº 0720170001099;
1.1.4.
Quanto ao Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos
Ambientais, foi apresentado o CR válido até 15/06/2018, Registro nº 7126036.
1.2.

Empresa ARCA LOGISTICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA – EPP.
1.2.1.

Quanto à Cer dão de Registro, foi apresentada Cer dão CREA nº 11914/2017, com validade até 31/03/2018;

1.2.2.

Quanto à Capacitação Técnico-Operacional:
1.2.2.1.
CAT nº 1020170002124: Apesar de serem iden ﬁcados serviços de arquitetura e elementos de urbanismo em
ediﬁcação com dois ou mais pavimentos, além de instalações elétricas, não foram encontrados serviços de instalações
mecânicas (não foi executado sistema de clima zação, apenas a infraestrutura para o recebimento do ar condicinado).
1.2.2.2.

CAT nº 0003/2013: Atestado não foi emi do em nome da empresa licitante.

1.2.3.
Quanto ao Responsável Técnico e à Capacitação Técnico-Proﬁssional, iden ﬁcamos o Sr. DANIEL REZENDE
BONFIM, Engenheiro Civil, com capacitação proﬁssional atendida por meio do CAT nº 0720160001012 (empresa SHOX DO BRASIL
CONSTRUCOES LTDA EPP).
1.2.4.
Quanto ao Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos
Ambientais, foi apresentado o CR válido até 22/05/2018, Registro nº 7112898.
1.3.

Empresa BRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
1.3.1.

Quanto à Cer dão de Registro, foi apresentada Cer dão CREA nº 3960/2018, com validade até 31/03/2018;

1.3.2.

Quanto à Capacitação Técnico-Operacional:
1.3.2.1.
CAT nº 0720140000269: Foram iden ﬁcados serviços de instalações mecânicas e elétricas, equivalentes ao
objeto da licitação em caracterís cas, quan dades e prazos.
1.3.2.2.
CAT nº 0720130001294: Foram iden ﬁcados serviços de arquitetura e elementos de urbanismo em
ediﬁcação com dois ou mais pavimentos, além de serviços de instalações elétricas, todos equivalentes ao objeto da licitação
em caracterís cas, quan dades e prazos.

1.3.3.
Quanto ao Responsável Técnico e à Capacitação Técnico-Proﬁssional, iden ﬁcamos o Sr. LEONEL FRANCISCO
BARBOSA MADEIRA CAMPOS, Engenheiro Civil, com capacitação proﬁssional atendida por meio do CAT nº 0720130001294.
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1.3.4.
Quanto ao Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos
Ambientais, foi apresentado Comprovante de Inscrição Registro nº 566611, acompanhado de CR válido até 02/06/2018.
1.4.

Empresa CASTELL ENGENHARIA EIRELI.
1.4.1.

Quanto à Cer dão de Registro, foi apresentada Cer dão CREA nº 938790/2017, com validade até 31/03/2018;

1.4.2.

Quanto à Capacitação Técnico-Operacional:
1.4.2.1.
CAT nº 725/2014: Diante das informações apresentadas, não foi comprovado que se trataram de serviços
de arquitetura e elementos de urbanismo em ediﬁcação com dois ou mais pavimentos. Além disso, a quan dade de serviços
de instalações mecânicas foi considerada insuﬁciente.
1.4.2.2.
CAT nº 177972: Não atende a área construída mínima exigida de 735 m² em ediﬁcação com dois ou mais
pavimentos.
1.4.2.3.

CAT nº 006/2015: Atestado não foi emi do em nome da empresa licitante.

1.4.3.
Quanto ao Responsável Técnico e à Capacitação Técnico-Proﬁssional, iden ﬁcamos o Sr. WILSON DA SILVA
CASTELO BRANCO JR., Engenheiro Civil, porém a capacitação proﬁssional não foi comprovada por meio do CAT referente a serviços
de arquitetura e elementos de urbanismo em ediﬁcação com dois ou mais pavimentos.
1.4.4.
Quanto ao Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos
Ambientais, foi apresentado Comprovante de Inscrição Registro nº 6307080, acompanhado de CR válido até 17/04/2018.
1.5.

Empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA.
1.5.1.

Quanto à Cer dão de Registro, foi apresentada Cer dão CREA nº 3329/2018, com validade até 31/03/2018;

1.5.2.

Quanto à Capacitação Técnico-Operacional:
1.5.2.1.
CAT nº 0720130000234: Foram iden ﬁcados serviços de arquitetura e elementos de urbanismo em
ediﬁcação com dois ou mais pavimentos, além de serviços de instalações mecânicas e elétricas, todos equivalentes ao
objeto da licitação em caracterís cas, quan dades e prazos.

1.5.3.
Quanto ao Responsável Técnico e à Capacitação Técnico-Proﬁssional, iden ﬁcamos o Sr. JOSÉ ELIAS FERNANDES
JR., Engenheiro Civil, com capacitação proﬁssional atendida por meio do CAT nº 0720130000234.
1.5.4.
Quanto ao Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos
Ambientais, foi apresentado Comprovante de Inscrição Registro nº 5463704, acompanhado de CR válido até 14/06/2018.
1.6.

Empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA AMORIM LTDA - ME.
1.6.1.

Quanto à Cer dão de Registro, foi apresentada Cer dão CREA nº 11938/2018, com validade até 31/03/2018;

1.6.2.

Quanto à Capacitação Técnico-Operacional:
1.6.2.1.
CAT nº 1020170195124: Não atende a área construída mínima exigida de 735 m² em ediﬁcação com dois ou
mais pavimentos. Além disso, não foram iden ﬁcados serviços de arquitetura e elementos de urbanismo, nem serviços de
instalações mecânicas e elétricas.
1.6.2.2.
CAT nº 1020180000422: Não corresponde à construção em ediﬁcação com dois ou mais pavimentos, nem
foram iden ﬁcados serviços de instalações mecânicas.
1.6.2.3.

CAT nº 1020180000055: Atestado não foi emi do em nome da empresa licitante.

1.6.3.
Quanto ao Responsável Técnico e à Capacitação Técnico-Proﬁssional, iden ﬁcamos o Sr. EDER TRINDADE DE
SOUZA, Engenheiro Civil, e o Sr. SAMUEL AUGUSTO DE ANDRADE, Engenheiro Civil, porém não foi possível encontrar CAT
comprovando terem realizado serviços de arquitetura e elementos de urbanismo em uma ediﬁcação com dois ou mais
pavimentos e com área construída de no mínimo 735 m².
1.6.4.
Quanto ao Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos
Ambientais, foi apresentado o CR válido até 25/04/2018, Registro nº 7094696.
1.7.

Empresa CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA.
1.7.1.

Quanto à Cer dão de Registro, foi apresentada Cer dão CREA nº 272/2018, com validade até 31/03/2018;

1.7.2.

Quanto à Capacitação Técnico-Operacional:
1.7.2.1.
CAT nº 0720150001230, CAT nº 0720150001231 e CAT nº 0720150000515: Foram iden ﬁcados serviços
de arquitetura e elementos de urbanismo em ediﬁcação com dois ou mais pavimentos, além de serviços de instalações
mecânicas e elétricas, todos equivalentes ao objeto da licitação em caracterís cas, quan dades e prazos.

1.7.3.
Quanto ao Responsável Técnico e à Capacitação Técnico-Proﬁssional, iden ﬁcamos a Sra. JOANA D'ARC FERREIRA,
Engenheira Civil, com capacitação proﬁssional atendida por meio do CAT nº 0720150001230.
1.7.4.
Quanto ao Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos
Ambientais, foi apresentado o CR válido até 22/04/2018, Registro nº 5002712.
1.8.

Empresa COSAMA ENGENHARIA EIRELI.
1.8.1.

Quanto à Cer dão de Registro, foi apresentada Cer dão CREA nº 9333/2018, com validade até 31/03/2018;

1.8.2.

Quanto à Capacitação Técnico-Operacional:
1.8.2.1.
CAT nº 631/2003, CAT nº 1020140001197, CAT nº 1020140001531 e CAT nº 982/2005: Foram iden ﬁcados
serviços de arquitetura e elementos de urbanismo em ediﬁcação com dois ou mais pavimentos, além de serviços de
instalações mecânicas e elétricas, todos equivalentes ao objeto da licitação em caracterís cas, quan dades e prazos.

1.8.3.
Quanto ao Responsável Técnico e à Capacitação Técnico-Proﬁssional, iden ﬁcamos o Sr. SEBASTIÃO CARDOSO
FILHO, Engenheiro Civil, com capacitação proﬁssional atendida por meio do CAT nº 631/2003, CAT nº 1020140001197, CAT nº
1020140001531 e CAT nº 982/2005.
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1.8.4.
Quanto ao Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos
Ambientais, foi apresentado Comprovante de Inscrição Registro nº 5420273, acompanhado de CR válido até 15/06/2018.
1.9.

Empresa DAVOS ENGENHARIA LTDA - EPP.
1.9.1.

Quanto à Cer dão de Registro, foi apresentada Cer dão CREA nº 2802/2018, com validade até 31/03/2019;

1.9.2.

Quanto à Capacitação Técnico-Operacional:
1.9.2.1.
CAT nº 0720130000653: Foram iden ﬁcados serviços de arquitetura e elementos de urbanismo em
ediﬁcação com dois ou mais pavimentos, além de serviços de instalações mecânicas e elétricas, todos equivalentes ao
objeto da licitação em caracterís cas, quan dades e prazos.

1.9.3.
Quanto ao Responsável Técnico e à Capacitação Técnico-Proﬁssional, iden ﬁcamos o Sr. JEFFERSON CAMPOS,
Engenheiro Civil, com capacitação proﬁssional atendida por meio do CAT nº 0720130000653.
1.9.4.
Quanto ao Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos
Ambientais, foi apresentado Comprovante de Inscrição Registro nº 5502793, acompanhado de CR válido até 07/06/2018.
1.10.

Empresa ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA.

1.10.1.
Quanto à Cer dão de Registro, foi apresentada Cer dão CREA nº 7981/2017, com validade até 31/03/2018, e
Cer dão CAU 415136, com validade até 02/06/2018;
1.10.2.

Quanto à Capacitação Técnico-Operacional:

1.10.2.1.
CAT nº 0009/2009, CAT nº 1601/2008, CAT nº 1172/2010, CAT nº 815/2010: Foram iden ﬁcados serviços
de arquitetura e elementos de urbanismo em ediﬁcação com dois ou mais pavimentos, além de serviços de instalações
mecânicas e elétricas, todos equivalentes ao objeto da licitação em caracterís cas, quan dades e prazos.
1.10.3.
Quanto ao Responsável Técnico e à Capacitação Técnico-Proﬁssional, iden ﬁcamos o Sr. RENALTO BULCÃO,
Arquiteto, com capacitação proﬁssional atendida por meio do CAT nº 1601/2008.
1.10.4.
Quanto ao Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos
Ambientais, não foi comprovada a inscrição no referido cadastro.
1.11.

Empresa ENGESTE EMPRESA DE ENGENHARIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP.

1.11.1.
Quanto à Cer dão de Registro, foi apresentada Cer dão CREA-DF nº 10567/2017 e CREA-GO nº 10438/2018,
ambos com validade até 31/03/2018;
1.11.2.

Quanto à Capacitação Técnico-Operacional:

1.11.2.1.
CAT nº 1.320/2007 e CAT nº 527/2008: Foram iden ﬁcados serviços de arquitetura e elementos de
urbanismo em ediﬁcação com dois ou mais pavimentos, além de serviços de instalações mecânicas e elétricas, todos
equivalentes ao objeto da licitação em caracterís cas, quan dades e prazos.
1.11.3.
Quanto ao Responsável Técnico e à Capacitação Técnico-Proﬁssional, iden ﬁcamos o Sr. ÉGADES OLIVEIRA,
Engenheiro Civil, com capacitação proﬁssional atendida por meio do CAT nº 1.320/2007.
1.11.4.
Quanto ao Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos
Ambientais, foi apresentado Comprovante de Inscrição Registro nº 6441224, acompanhado de CR válido até 18/03/2018.
1.12.

Empresa INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA.

1.12.1.

Quanto à Cer dão de Registro, foi apresentada Cer dão CREA nº 4313/2017, com validade até 31/03/2018;

1.12.2.

Quanto à Capacitação Técnico-Operacional:

1.12.2.1.
CAT nº 0714/2006: Apesar de serem iden ﬁcados serviços de arquitetura e elementos de urbanismo em
ediﬁcação com dois ou mais pavimentos, além de instalações elétricas, não foram encontrados serviços de instalações
mecânicas em área clima zada de no mínimo 735 m².
1.12.2.2.
CAT nº 1020180000422: O serviço não é equivalente em complexidade e caracterís cas ao objeto da
licitação, além de não ser possível comprovar serviços de instalações mecânicas em área clima zada de no mínimo 735 m².
1.12.3.
Quanto ao Responsável Técnico e à Capacitação Técnico-Proﬁssional, iden ﬁcamos o Sr. EDWIGES GONTIJO
CAETANO, Engenheiro Civil, com capacitação proﬁssional atendida por meio do CAT nº 720140000059.
1.12.4.
Quanto ao Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos
Ambientais, foi apresentado Comprovante de Inscrição Registro nº 5791898, acompanhado de CR válido até 01/06/2018.
1.13.

Empresa MARSOU ENGENHARIA EIRELI. (conversar para alterar)

1.13.1.

Quanto à Cer dão de Registro, foi apresentada Cer dão CREA nº 11453/2018, com validade até 31/03/2018;

1.13.2.

Quanto à Capacitação Técnico-Operacional:

1.13.2.1.

CAT nº 215/98: Atestado não foi emi do em nome da empresa licitante.

1.13.2.2.
CAT nº 1020170002741 e CAT nº 1020170002719: Não atende a área construída e área clima zada mínimas
exigidas de 735 m² em ediﬁcação com dois ou mais pavimentos.
1.13.2.3.
CAT nº 894/2012, CAT nº 1661441 e CAT nº 1661442: Foram iden ﬁcados serviços de arquitetura e
elementos de urbanismo em ediﬁcação com dois ou mais pavimentos, além de serviços de instalações mecânicas e
elétricas, todos equivalentes ao objeto da licitação em caracterís cas, quan dades e prazos.
1.13.3.
Quanto ao Responsável Técnico e à Capacitação Técnico-Proﬁssional, iden ﬁcamos o Sr. VICENTE SOUTO JUNIOR,
Engenheiro Civil, com capacitação proﬁssional atendida por meio do CAT nº 215/98 e CAT nº 1661441.
1.13.4.
Quanto ao Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos
Ambientais, foi apresentado Comprovante de Inscrição Registro nº 5514093, acompanhado de CR válido até 18/03/2018.
1.14.

Empresa MISULA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME.
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1.14.1.

Quanto à Cer dão de Registro, foi apresentada Cer dão CREA-DF nº 8500/2017, com validade até 31/03/2018;

1.14.2.

Quanto à Capacitação Técnico-Operacional:

1.14.2.1.
licitação.

CAT nº 1020160001250: O serviço não é equivalente em complexidade e caracterís cas ao objeto da

1.14.2.2.
CAT nº 1020160002052: Não atende a área construída mínima exigida de 735 m² em ediﬁcação com dois ou
mais pavimentos, nem de 735 m² de área clima zada. Além disso, não foram iden ﬁcados serviços de instalações elétricas.
1.14.2.3.
CAT nº 1020170002731: Apesar de serem iden ﬁcados serviços de arquitetura e elementos de urbanismo em
ediﬁcação com dois ou mais pavimentos, além de instalações elétricas, não foram encontrados serviços de instalações
mecânicas em área clima zada de no mínimo 735 m².
1.14.3.
Quanto ao Responsável Técnico e à Capacitação Técnico-Proﬁssional, iden ﬁcamos o Sr. SILVIO RIBEIRO,
Engenheiro Civil, com capacitação proﬁssional atendida por meio do CAT nº 1020170002731.
1.14.4.
Quanto ao Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos
Ambientais, foi apresentado Comprovante de Inscrição Registro nº 3126838, acompanhado de CR válido até 09/06/2018.
1.15.

Empresa OMEGA ENGENHARIA LTDA - ME.

1.15.1.

Quanto à Cer dão de Registro, foi apresentada Cer dão CREA-DF nº 17321/2017, com validade até 31/03/2018;

1.15.2.

Quanto à Capacitação Técnico-Operacional:

1.15.2.1.
CAT nº 0720130001160 e CAT nº 0720130001327: Apesar de serem iden ﬁcados serviços de arquitetura e
elementos de urbanismo em ediﬁcação com dois ou mais pavimentos, além de instalações elétricas, não foram encontrados
serviços de instalações mecânicas em área clima zada de no mínimo 735 m².
1.15.2.2.
CAT nº 0720130000853, CAT nº 0720130000852, CAT nº 0720130000854 e CAT nº 720130000850: O serviço
não é equivalente em complexidade, nem em caracterís cas e quan dades ao objeto da licitação.
1.15.3.
Quanto ao Responsável Técnico e à Capacitação Técnico-Proﬁssional, iden ﬁcamos o Sra. MIRELLE ANTUNES DE
FRANCA CORREA, Engenheira Civil, com capacitação proﬁssional atendida por meio do CAT nº 0720130001160.
1.15.4.
Quanto ao Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos
Ambientais, foi apresentado Comprovante de Inscrição Registro nº 6212041, acompanhado de CR válido até 01/06/2018.
1.16.

Empresa RTZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP.

1.16.1.

Quanto à Cer dão de Registro, foi apresentada Cer dão CREA nº 10427/2017, com validade até 31/03/2018;

1.16.2.

Quanto à Capacitação Técnico-Operacional:

1.16.2.1.
CAT nº 0720160000741: Apesar de serem iden ﬁcados serviços de arquitetura e elementos de urbanismo em
ediﬁcação com dois ou mais pavimentos, além de instalações elétricas, não foram encontrados serviços de instalações
mecânicas em área clima zada de no mínimo 735 m².
1.16.2.2.
CAT nº 113/2012: Apesar de serem iden ﬁcados serviços de arquitetura e elementos de urbanismo em
ediﬁcação com dois ou mais pavimentos, além de instalações elétricas, não foram encontrados serviços de instalações
mecânicas em área clima zada de no mínimo 735 m² (a quan dade de BTUS informada foi considerada insuﬁciente).
1.16.2.3.
CAT nº 0720160001416: Não atende a área construída e área clima zada mínimas exigidas de 735 m² em
ediﬁcação com dois ou mais pavimentos.
1.16.2.4.
CAT nº 248/2011: O serviço não é equivalente em complexidade, nem em caracterís cas e quan dades ao
objeto da licitação.
1.16.2.5.

CAT nº 238/2005: Atestado não foi emi do em nome da empresa licitante.

1.16.3.
Quanto ao Responsável Técnico e à Capacitação Técnico-Proﬁssional, iden ﬁcamos o Sr. JOSÉ DA SILVA,
Engenheiro Civil, com capacitação proﬁssional atendida por meio do CAT nº 0720160000741.
1.16.4.
Quanto ao Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos
Ambientais, foi apresentado Comprovante de Inscrição Registro nº 5601869, acompanhado de CR válido até 01/06/2018.
1.17.

Empresa SEROA CONSTRUTORA LTDA.

1.17.1.

Quanto à Cer dão de Registro, foi apresentada Cer dão CREA nº 6469/2017, com validade até 31/03/2018;

1.17.2.

Quanto à Capacitação Técnico-Operacional:

1.17.2.1.
CAT nº 0720170001253: Foram iden ﬁcados serviços de arquitetura e elementos de urbanismo em
ediﬁcação com dois ou mais pavimentos, além de serviços de instalações mecânicas e elétricas, todos equivalentes ao
objeto da licitação em caracterís cas, quan dades e prazos.
1.17.3.
Quanto ao Responsável Técnico e à Capacitação Técnico-Proﬁssional, iden ﬁcamos o Sr. RANDOLFO MARTINS DE
OLIVEIRA, Engenheiro Civil, com capacitação proﬁssional atendida por meio do CAT nº 0720170001253.
1.17.4.
Quanto ao Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos
Ambientais, foi apresentado o CR válido até 24/04/2018, Registro nº 7012333.
1.18.

Empresa SETA CONSTRUTORA LTDA.

1.18.1.

Quanto à Cer dão de Registro, foi apresentada Cer dão CREA nº 10290/2018, com validade até 31/03/2018;

1.18.2.

Quanto à Capacitação Técnico-Operacional:

1.18.2.1.
CAT nº 163/2012: Foram iden ﬁcados serviços de arquitetura e elementos de urbanismo em ediﬁcação com
dois ou mais pavimentos, equivalentes ao objeto da licitação em caracterís cas, quan dades e prazos.
1.18.2.2.
CAT nº 1020160001596: Foram iden ﬁcados serviços de instalações elétricas, equivalentes ao objeto da
licitação em caracterís cas, quan dades e prazos.
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1.18.2.3.
CAT nº 1020160001053: Foram iden ﬁcados serviços de instalações mecânicas, equivalentes ao objeto da
licitação em caracterís cas, quan dades e prazos.
1.18.3.
Quanto ao Responsável Técnico e à Capacitação Técnico-Proﬁssional, iden ﬁcamos o Sr. VALDIVINO SOARES DE
OLIVEIRA, Engenheiro Civil, com capacitação proﬁssional atendida por meio do CAT nº 163/2012.
1.18.4.
Quanto ao Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos
Ambientais, foi apresentado Comprovante de Inscrição Registro nº 7124662, acompanhado de CR válido até 13/06/2018.
1.19.

Empresa SFERAS CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.

1.19.1.

Quanto à Cer dão de Registro, foi apresentada Cer dão CREA-GO nº 11759/2018, com validade até 31/03/2018;

1.19.2.

Quanto à Capacitação Técnico-Operacional:

1.19.2.1.
CAT nº 0720150043272: Foram iden ﬁcados serviços de arquitetura e elementos de urbanismo em
ediﬁcação com dois ou mais pavimentos, além de serviços de instalações mecânicas e elétricas, todos equivalentes ao
objeto da licitação em caracterís cas, quan dades e prazos.
1.19.3.
Quanto ao Responsável Técnico e à Capacitação Técnico-Proﬁssional, iden ﬁcamos o Sr. ANDRÉ DUARTE
DOURADO, Engenheiro Civil, com capacitação proﬁssional atendida por meio do CAT nº 0720150043272.
1.19.4.
Quanto ao Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos
Ambientais, foi apresentado Comprovante de Inscrição Registro nº 7124662, acompanhado de CR válido até 13/06/2018.
2.

CONCLUSÃO

2.1.
Portanto, de acordo com as exigências editalícias consideramos desqualiﬁcadas tecnicamente as seguintes empresas:
1) ARCA LOGISTICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA – EPP, 2) CASTELL ENGENHARIA EIRELI., 3) CONSTRUTORA E INCORPORADORA
AMORIM LTDA - ME, 4) ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA, 5) INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMERCIO LTDA, 6) MISULA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, 7) OMEGA ENGENHARIA LTDA - ME e 8) RTZ
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP.
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