
PREGAO 35/2019 

 

DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI 

CNPJ 21.544.041/0001-19 

 

Informamos que a licitante DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI apresentou sua 

proposta de preço e planilha de custos em conformidade como exigido em edital. A licitante 

teve sua proposta aceita pelo valor total da solução a saber: R$ 500.000,0000. 

Com relação ao julgamento de sua documentação de habilitação apresentada, passamos à 

análise que segue: 

 

1 - Consulta consolidada das condições de participação. 

 

Órgão Gestor: TCU Cadastro: Licitantes Inidôneos. Resultado da consulta: Nada Consta; 

 

Órgão Gestor: CNJ Cadastro: CNIA: Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade. Resultado da consulta: Nada Consta; 

 

Órgão Gestor: Portal da Transparência. Cadastro: CEIS- Cadastro Nacional das Empresas 

Inidôneas e Suspensas. Resultado da consulta: Nada Consta; 

 

Órgão Gestor: Portal da Transparência. Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas. Resultado da consulta: Nada Consta; 

 

 

Disponibilizado no sitio  

http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/AJg4ZdEA9UHj6HB.pdf. 

  

http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/AJg4ZdEA9UHj6HB.pdf


2 – SICAF: 

 

• Situação do Fornecedor: Credenciado; 

 

• Cadastro valido até 12/08/2020 (Valido); 

 

• Ocorrências e Impedimentos: Nada Consta; 

 

 

 

SICAF e Relatórios de Ocorrências Disponibilizado no sitio 

http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/LbtFsQ6XrFEfFc6.pdf; 

  

http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/LbtFsQ6XrFEfFc6.pdf


3 – Níveis de Cadastro no SICAF: 

I-Credenciamento: possui pendência: 

Os documentos pendentes foram apresentados em sua documentação anexada. 

II- Habilitação Jurídica: possui pendência: 

Os documentos pendentes foram apresentados em sua documentação anexada. 

III- Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal: regular. 

• Receita Federal e PGFN: 17/10/2019; 

• FGTS: 17/09/2019 (A validade verificada hoje é 06/10/2019); 

• Trabalhista: 13/12/2019; 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal: regular: 

• Receita Estadual/Distrital: 13/05/2018; O pregoeiro realizou consulta ao sítio oficial 

relativo a certidão estadual exigida 

(http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449), e verificou sua 

REGULARIDADE, tanto da inscrição quanto dos débitos fiscais relativos ao licitante, 

com validade até 18/12/2019. 

 

• Receita Municipal: Isento. 

 

VI - Qualificação Econômico-Financeira: possui pendência: 

O licitante não possui esse nível cadastrado no SICAF, entretanto apresentou os 

documentos exigidos conforme itens 8.8, e seus subitens, do edital: 

• A licitante APRESENTOU a certidão de falência de concordata valido, devidamente 

autenticado no seu respectivo sitio oficial (https://www.tjdft.jus.br/) de acordo com 

o item 8.8.1 do edital. 

 

• A licitante APRESENTOU o balanço patrimonial e demonstrações contábeis validos, 

devidamente autenticado no seu respectivo sitio oficial (http://jcdf.mdic.gov.br/) de 

acordo com o item 8.8.2, e seus subitens, do edital. 

 

• Os índices de liquidez Geral (ILG)- 4,62; Solvência Geral (ISG) - 5,21 e Liquidez 

Corrente (ILC) – 7,72, são todos maiores que 1,00, em conformidade com item 

8.8.3 e 8.8.4 do edital. Disponível do sitio 

http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/BhO7ZPufzbS9es4.pdf. 

  

http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449
https://www.tjdft.jus.br/
http://jcdf.mdic.gov.br/
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/BhO7ZPufzbS9es4.pdf


4 - Qualificação Técnica: 

 

• A licitante comprovou capacidade técnico-operacional na forma do item 8.9.1, e seus 

subitens, do edital; os atestados apresentados foram analisados e aceitos para o 

propósito de comprovação de qualificação técnica da licitante. O somatório dos 

quantitativos atendem o mínimo exigido pelo edital (os atestados apresentados 

com as unidades em m² foram devidamente convertidos para metros lineares). 

 

• A licitante APRESENTOU declaração de visita técnica ou declaração de que conhece as 

condições e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 

natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato, conforme itens 8.9.2 

e 8.9.2.1 do edital. 

 

  



CONCLUSÃO 

 

Por fim, após a análise da documentação apresentada, constatamos que a licitante convocada 

ATENDE AO EXIGIDO PELO EDITAL, no que diz respeito à sua proposta e documentação de 

habilitação. Foi considerada aceita e habilitada, e declarada vencedora do certame. 

 

São Luís, 20 de setembro de 2019. 

 

José Carlos Marques Aguiar Júnior  
P r e g o e i r o  O f i c i a l  

M at .  U F MA  1 9 1 11 2 3
 


