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TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2022 
Processo Administrativo nº 178/2022 
Protocolo nº 49.651/2022 
Tipo: Menor Preço - Global 
 
 
Assunto: Análise da documentação Técnica. 
 
 
 

Parecer Técnico 

 

 

                     Conforme o edital da licitação, os serviços deverão atender a demanda da 

Administração, e atenderão o propósito do objeto desse pleito, “ Contratação de empresa 

especializada para Implantação da Praça Veneza, que será localizada na Rua Paulo 

Leminski esquina com a Rua Carlos Drummond de Andrade, Bairro Jardim Veneza, 

Município de Fazenda Rio Grande”.  

                     Os serviços demandam de empresa qualificada e, responsável técnico com 

capacidade técnica comprovada nos órgãos competentes, conforme o que se pede no 

edital, assim foi identificado dos concorrentes: 

 

     L MOLINA CONSTRUÇÕES LTDA: a empresa L Molina Construções LTDA, inscrita 

com o Cnpj nº 37.746.488/0001-00, identifica-se até a data de 24/10/2022: através da 

análise da documentação e os apontamentos registrados, a documentação técnica 

apresentada pela empresa L Molina Construções LTDA nos autos, apresentam várias 

certidões positivas não atendendo o edital, nem tão pouco apresenta o que se pede no item 

3- b.1) “Consideram-se serviços de engenharia a execução de, no mínimo, uma obra de 

semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às solicitadas 

no item 04.2”. Este analista não encontra semelhança no serviço apresentado no acervo, 

que informa “pavimentação de rua”, assim não é o mesmo objeto, portanto não pode ser 

analisado a superioridade da atividade por tratar-se de serviços diferentes. Considerando 

também o não atendimento  do item 3- d) “Certificado de Registro de Regularidade do 

Responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU dentro de seu prazo de validade”, assim não 

foi apresentado o registro emitido pelo CREA de pessoa física do Engenheiro André nem 

do Engenheiro Lucas. Assim por não apresentar a comprovação de ter executado serviços 

na área, comprovado nos conselhos que se pede, nem os registro dos profissionais, nem 

tão pouco as certidões negativas, a empresa L Molina Construções LTDA não atende o 

edital, desta forma torna-se inabilitada para oferecer os serviços constantes no objeto de 

contratação dessa concorrência.   

 

      

     Fazenda Rio Grande, 26 de outubro de 2022. 

 Atenciosamente, 

___________________  _________ 
Sandro Teixeira Ribeiro 

Eng. Civil Crea-PR 98.087/D 
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TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2022 
Processo Administrativo nº 178/2022 
Protocolo nº 49.651/2022 
Tipo: Menor Preço - Global 
 
 
Assunto: Reanálise da documentação Técnica. 
 
 
 

Parecer Técnico 

 

                     Conforme o edital da licitação, os serviços deverão atender a demanda da 

Administração, e atenderão o propósito do objeto desse pleito, “ Contratação de empresa 

especializada para Implantação da Praça Veneza, que será localizada na Rua Paulo 

Leminski esquina com a Rua Carlos Drummond de Andrade, Bairro Jardim Veneza, 

Município de Fazenda Rio Grande”.  

                     Os serviços demandam de empresa qualificada e, responsável técnico com 

capacidade técnica comprovada nos órgãos competentes, conforme o que se pede no 

edital, assim foi identificado dos concorrentes: 

 

     L MOLINA CONSTRUÇÕES LTDA: a empresa L Molina Construções LTDA, inscrita 

com o Cnpj nº 37.746.488/0001-00, identifica-se até a data de 24/10/2022: através da 

reanálise da documentação conforme foi solicitado pela comissão de licitação deste 

Município, onde foi encontrado o registro de pessoa física que diz respeito o parecer 

anterior, porém se mantém as demais irregularidades pela análise da engenharia, assim  a 

empresa L Molina Construções LTDA, continua não atende o edital, desta forma torna-se 

inabilitada para oferecer os serviços constantes no objeto de contratação dessa 

concorrência.   

 

          Fazenda Rio Grande, 01 de novembro de 2022. 

 Atenciosamente, 

___________________  _________ 
Sandro Teixeira Ribeiro 

Eng. Civil Crea-PR 98.087/D 


