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PARECER TÉCNICO  

OBJETO: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO À 

LICITANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022, EMPRESA 

CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI 
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1 INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

1.1 Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN 

 

 

1.2 Engenharia – Corpo Técnico Envolvido  

 Ramon Santos Engenheiro Civil. 

 Thalys Feitosa Engenheiro Civil. 

 

2 OBJETO DA ANÁLISE 

Em resposta à solicitação da Comissão Permanente de licitação da PMA, visto 

a necessidade de análise do pedido de esclarecimento referente a licitação em 

questão, TOMADA DE PREÇOS nº 007/2022 -  reforma do centro de eventos de 

Altamira-PA, com serviços de substituição da cobertura, reforma do forro, manutenção 

corretiva na cobertura, reparos nas instalações elétricas, hidráulicas e combate a 

incêndio, pintura e edificação e manutenção das esquadrias – A pedido da 

CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ n° 23.458.709/0001-30. 

3 ESCLARECIMENTO 

A empresa citou o item b.3.1 do edital, mais especificamente o item destacado 

abaixo, que exige quantidade mínima comprovada por meio de CAT. 

EDITAL: 

b.3) Apresentação de Certidão de Registro - Pessoa Física de sua respectiva 

região, em nome do profissional aludido no CAT, válida na data de apresentação da 

proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados adastrais, que comprove 

possuir aptidão de atividade relacionada com as características do objeto. 

b.3.1. os itens de maior Relevância são:  

Execução de serviços em altura nos termos da NR 35 (Trabalho em Altura); 

Execução de cobertura em aço galvanizado com no mínimo 1.500 m2;  

Execução de Placa policarbonato 6mm com no mínimo 200 m2;  

Execução de Pintura Acrílica, com no mínimo 2.500,00 m2; 

 

 
Waldecir Aranha Maia Junior. 
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Descreveu a dúvida abaixo no documento de pedido de esclarecimento 

enviado a CPL: 

“Se a empresa possui a maior parcela de itens e quantitativos de toda a 

planilha de referência com exceção apenas do item Execução de Placa policarbonato 

6mm com no mínimo 200 m² não deveria ser considerado mesmo assim a participação 

da empresa no certame?” 

E acrescentou: “A empresa afirma que possui competência suficiente para a 

execução do objeto em questão e que não poderia ser impossibilitada de concorrer 

ao certame apenas pela exigência de um item que corresponde a cerca de 11% (onze 

por cento) do valor global estimado em planilha.” 

Portanto apenas a afirmação da empresa que possui competência suficiente 

para execução do objeto em questão sem comprovação por meio de documentação 

legal é insuficiente para deferimento do pedido. 

Sendo determinado neste ou em qualquer outro certame a exigência de 

quaisquer itens, devem ser levados em consideração, visto que, são de fundamental 

importância para a execução correta e eficiente dos serviços propostos. 

 

CONLUSÃO: 

Após análise, o setor de engenharia conclui que todas as exigências do edital 

da TOMADA DE PREÇOS nº 007/2022 são indispensáveis. 

 

 

ALTAMIRA – PA, 03 de janeiro de 2023. 

  

 

 

 
Thalys Soares Feitosa 
Engenheiro Civil – SEPLAN 

Mat. N° 155406-9 
CREA-PA Nº 151935656-0 

Ramon Sousa Santos 
Engenheiro Civil 

Coordenador de Engenharia - SEPLAN 
Mat. N° 155407-7 

CREA-PA Nº 151956839-8 
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