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Terra Alta - Pará, 14 de setembro de 2022. 
 
ASSUNTO: Atendendo a necessidade de análise da documentação técnica das empresas 
licitantes do processo licitatório de Tomada de Preço nº 02/2022-PMTA-TP, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para a “DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JARBAS 
PASSARINHO – PA 136 NO MUNICÍPIO DE TERRA ALTA“, no estado do Pará. 
 

Após as verificações do edital e nas documentações técnicas das licitantes do 
processo supracitado. 
 

Considerando que a empresa JMS CONSTRUTORA LTDA, apresentou sua 
documentação técnica de habilitação, procedeu-se a análise, a empresa tem como 
responsáveis técnicos: José dos Remédios e Paulo da Silva, aptos a exercerem as 
funções, segundo as respectivas certidões de registro e quitações, as Certidões de Acervos 
Técnicos (CAT’s) apresentadas demonstram aptidão técnica em pavimentação asfáltica, 
drenagem (meio-fio), calçada e terraplenagem que superam os quantitativos mínimos dos 
itens relevantes exigidos no edital, a documentação técnica atende aos requisitos do 
edital. 

 
Considerando que a empresa MDS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

EPP, apresentou sua documentação técnica de habilitação, procedeu-se a análise, a 
empresa tem como responsáveis técnicos: André Carvallo, Paulo Torres, Leandro Almeida 
e Domingos Bastos, aptos, segundo as respectivas certidões de registro e quitações, as 
Certidões de Acervos Técnicos (CAT’s) apresentadas demonstram aptidão técnica em 
drenagem (meio-fio), calçada e terraplenagem, mas não comprova aptidão técnica para o 
serviço de pavimentação asfáltica, haja vista que não comprova o percentual mínimo 
aceitável, conforme o edital, a documentação técnica NÃO atende aos requisitos do 
edital em seu item 10.5.2.3. 

 
 
Sou de PARECER FAVORÁVEL À HABILITAÇÃO quanto à qualificação técnica da 

empresa JMS CONSTRUTORA LTDA no processo licitatório de Tomada de Preço nº 
02/2022-PMTA-TP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a 
“DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JARBAS PASSARINHO – PA 136 NO MUNICÍPIO DE 
TERRA ALTA“, no estado do Pará. 
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