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INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
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PARECER Nº 1392/2020 - CLCSAN (11.01.08.02.03.03)
Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO
Santo Ângelo-RS, 15 de dezembro de 2020.

Parecer da Habilitação para a Tomada de Preços 03/2020
Comissão Permanente de Licitações/IFFAR-SAN
Assunto: Análise da habilitação da Tomada de Preços 03/2020.
Conforme documentação entregue pelas licitantes participantes, somadas àquelas emitidas por esta Comissão Permanente de
Licitações, segue a análise realizada:
ALFALOG ENGENHARIA E LOGÍSTICA LTDA - CNPJ: 05.538.307/0001-64
PARECER: A licitante não apresentou comprovação para os itens 7.9.3 e 7.9.4, sendo que os atestados apresentados foram os
seguintes:
- CAT 1395379 - Atestado Prefeitura Vale Real - Engenheiro Edson Eggrs Machado - Fundações superficiais (não atende);
- Atestado DEAR - Engenheiro Mateus Biriato de Azevedo - Fundações profundas (não é mais sócio da empresa);
- CAT 1770327 - Engenheiro Luis Paulo J Fagundes - Fundações Superficiais (não atende);
- CAT 1770326 - Engenheiro Mateus Biriato de Azevedo - Fundações Superficiais (não atende e não é mais sócio da empresa).
- Não há comprovação de vínculo entre o Engenheiro Mateus Biriato de Azevedo e a Licitante.Também não apresentou Declaração
conforme itens 7.9.8 e 7.9.8.1:
- Declaração formal, emitida pela licitante, de que possui os equipamentos necessários e pessoal técnico adequado para execução da
obra de que trata o Projeto Engenharia, e que os equipamentos estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da
contratação. Estes equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela FISCALIZAÇÃO, por ocasião da contratação e sempre
que necessário.
- Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, de 01 (Um) Mestre de obras com experiência mínima de 2
anos comprovadas em carteira de trabalho.
Situação: Inabilitada.
BASSANI ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 93.803.393/0001-52
PARECER: Todas as exigências de habilitação foram atendidas.
Situação: Habilitada.
GTS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 07.959.756/0001-01
PARECER: Todas as exigências de habilitação foram atendidas.
Situação: Habilitada.
MEGA SUL CONCRETOS LTDA - CNPJ: 03.451.618/0001-66
PARECER: Todas as exigências de habilitação foram atendidas.
Situação: Habilitada.

VB ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 26.192.048/0001-32
PARECER: A licitante não entregou as seguintes declarações fora do envelope, conforme previsão editalícia (item 10.1.2):
- DECLARAÇÃO de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n°
02/09, conforme modelo ANEXO V a este edital.
- Declaração, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a entrega dos envelopes, inexistem fatos impeditivos para a sua
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, ANEXO VII;
Situação: Desclassificada.
A análise acima, acompanhada do Resultado da Habilitação, será publicada no site da Instituição e enviada aos licitantes por e-mail
para que comece a contar o prazo de recurso.
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