ERRATA DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 18/0001-CC
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia com vista a realização de
serviços nas coberturas em estruturas metálicas tipo espaciais com área de 3.600 m2 nos
prédios do Ginásio Poliesportivo e Bloco Social pertencente à Unidade do Sesc Turismo,
sendo a substituição de telhas acústica, telhas calandradas, policarbonatos, instalação de
revestimento em ACM, calhas e rufos, limpezas gerais das estruturas incluindo remoção de
ferrugens e pintura, conforme especificado em planilhas de serviços anexo ao edital de
licitação, observadas as demais condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus
anexos.

O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, através da Comissão
Permanente de Licitações, comunica aos interessados a ERRATA do Resultado da análise
das Documentações de Habilitação do processo em epígrafe, divulgado na data de 23 de
março do corrente ano, considerando que houve um equívoco na análise da Capacidade
Técnica apresentada pela empresa TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA, conforme descrito
abaixo:

ONDE SE LÊ, NO RESULTADO DA

LEIA-SE, NO RESULTADO DA

HABILITAÇÃO, SUBITEM:

HABILITAÇÃO, SUBITEM:

2.9 Quanto a qualificação técnica, de acordo com o
parecer
técnico,
a
empresa
TOPAZIO
CONSTRUCOES LTDA apresentou a Certidão de
Registro e Quitação pessoa jurídica e física do
CREA-MA em dias e dentro da validade; possui no
seu corpo técnico 01 Engenheiro Civil, 01
Engenheiro Eletricista e 01 Engenheiro Mecânico;
apresentou somente atestado sem a CAT referente
a execução de cobertura em estrutura metálica
treliçada com telha termo-acústica com área de
2
2.411,31m para Milenium Veículos e Peças Ltda,
porém, como a empresa não atendeu ao subitem
4.3.2.1 (Comprovação da licitante de possuir em
seu corpo técnico, na data de abertura da licitação,
profissional(is) de nível superior, detentor(es) de
atestado(s)
de
responsabilidade
técnica,
devidamente registrado(s), no CREA/CAU da região
onde os serviços foram realizados, acompanhado(s)
da(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT,
expedida(s) por esse Conselho, que comprove(m)
ter o(s) profissional(is) executado obra(s) e
serviço(s) semelhantes ao objeto desta licitação,
com equivalente grau de dificuldade executiva, em
estruturas metálicas e espaciais, com área total
2
mínima de 1.600m (mil e seiscentos metros
quadrados), com os respectivos registros no
CREA/CAU) do edital, a empresa TOPAZIO
CONSTRUCOES LTDA está INABILITADA no
certame.

2.9
Quanto a qualificação técnica, de acordo com
o
parecer
técnico,
a
empresa
TOPAZIO
CONSTRUCOES LTDA apresentou a Certidão de
Registro e Quitação pessoa jurídica e física do
CREA-MA em dias e dentro da validade; possui no
seu corpo técnico 01 Engenheiro Civil e 01
Engenheiro Eletricista e 01 Engenheiro Mecânico;
apresentou uma CAT Nº 772172/2016 com atestado
de capacidade técnica de serviços referente a
execução de cobertura em estrutura metálica
treliçada com telha termo-acústica com área de
2.411,31m2 para Milenium Veículos e Peças Ltda.
Assim, considerando que a empresa TOPAZIO
CONSTRUCOES LTDA atendeu aos requisitos de
habilitação
estabelecidos
no
instrumento
convocatório, está HABILITADA no certame.
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Os interessados em interpor recurso terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar
deste para fazê-lo, conforme subitem 9.5 (Da decisão relativa à fase de habilitação,
ao resultado das propostas comerciais desta licitação e/ou julgamento final caberá
recurso fundamentado, dirigido à Direção Regional (DR) do Sesc/MA, por escrito, por
meio da Comissão de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data
da divulgação da decisão) do edital.

São Luís-MA, 27 de março de 2018.

Eline dos Santos Ramos
Presidente da CPL
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