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PARECER TÉCNICO
ASSUNTO: ANALISE DE PROPOSTA
EMPRESA: PROJECTU SERVIÇOS EIRELI-ME.
Nesta analise técnica, iniciamos pela qualificação técnicas dos profissionais indicado no quadro
técnico. Examinamos um a um dos técnicos,
l-Daniel Victor Freire de Castro.
Engenheiro Civil RNP: 061721776-9
Não apresentou qualificação técnica
2-Romulo Lima Freire
Engenheiro Civil RNP: 060603850-7
Nào apresentou qualificação técnica
Avaliação do Plano de Coleta, transporte e destinacào final dos resíduos sólidos no município.
Nesta analise, a empresa nào apresentou e referido Plano.

CONCLUSÃO
Por tudo que foi avaliado chegamos a seguinte conclusão, a empresa não atende pela
qualificação dos responsáveis técnicos e pela não apresentação do plano de coleta.
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PARECER TÉCNICO
ASSUNTO: ANALISE DE PROPOSTA
EMPRESA: MXM SERVIÇOS L LOCAÇÕES LTDA.
Nesta analise técnica, iniciamos pela qualificação técnicas dos profissionais indicado no quadro
técnico. Examinamos um a um dos técnicos,
l-Francisco Fábio Gonçalves de Brito.
Engenheiro Agrónomo RN P: 060521095-0
Atende a qualificação técnica dos índices de maior relevância do edital.
2-Francisco Humberto de Carvalho Júnior.
Engenheiro Civil CREA-CE 6754-D
Atende a qualificação técnica dos índices de maior relevância do edital.

CONCLUSÃO
Por tudo que foi avaliado chagamos a seguinte conclusão, a empresa atende todos os item da
qualificação profissional, e o Plano de Coleta da uma visão geral dos serviços com calendário
definido dos itinerários de execução dos serviços.
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Secretaria de Infracstrutura, Turismo c Meio Ambiente.

PARECER TÉCNICO
ASSUNTO: ANALISE DE PROPOSTA
EMPRESA: ST. LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI-ME.
Nesta analise técnica, iniciamos pela qualificação técnicas dos profissionais indicado no quadro
técnico. Examinamos um a um dos técnicos,
l-Manuel W. Franklin Filho.
Engenheiro Ambiental RNP: 061524723-4
Não apresentou qualificação técnica
2-Roberto Ferreira Carvalho.
Engenheiro Agrónomo RNP: 060188908-8
Não apresentou qualificação técnica
3-Jaime Luiz A. Aragão
Engenheiro Civil RNP: 060851542-6
O testado apresentado não atende aos índices de maior relevância do edital.
Avaliação do Plano de Coleta. transporte c destinação final dos resíduos sólidos no município.
Nesta analise, foi identificado varias inconsistências no plano de coleta que são as seguintes:
•

Detalhamento do sentido do itinerário das rotas;

•

Calendário de coleta, não fixa a frequência e horários:

•

Quanto ao controle de coleta não há detalhamento das ações de controle dos serviços pela
população;

•

Da manutenção dos equipamentos não foi apresentado os procedimentos de manutenção
dos veículos;

•

Não foi apresentado o descritivo dos itinerários importantes para execução dos serviços.

•

As peças gráficas por meio físico.

CONCLUSÃO
Por tudo que foi avaliado chagamos a seguinte conclusão, a empresa não atende a qualificação
dos responsáveis técnicos, e o Plano de Coleta apresentado não define com eficiência
para execução dos serviços.
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PARECER TÉCNICO
ASSUNTO: ANALISE DE PROPOSTA
EMPRESA: C. NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME.
Nesta analise técnica, iniciamos pela qualificação técnicas dos profissionais indicado no quadro
técnico. Examinamos um a um dos técnicos,
l-Raimundo Wandernilson N. Teixeira Filho.
Engenheiro Civil RNP 061777104-9
Não apresentou qualificação técnica
2-Andeson Soares Sousa
Engenheiro Civil 0612820246
Qualificação Técnica (CAT)
Que atende aos seguintes itens do edital
Pag. 70. item 10.3.b.
ITEM PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA
I-Coleta manual e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais;
II- Coleta manual e transporte de resíduos sólidos domiciliares cm áreas de d i f í c i l acesso;
IV- Coleta manual de vias e logradouros públicos;
V-Capina manual e pintura de meio fio de vias e logradouros públicos;
VI-Roçagem manual e mecanizado.
NÃO ATENDE
III-Podação e conformação e rebaixamento
3-Adauto Odilon Chaves Mourão
Engenheiro Agrónomo CREA-CE 43061-D.
IV-Roçagem manual e mecanizada
4-GabrieI Mendonça Pinheiro
Engenheiro Ambiental RNP: 061636013-D
Nào apresentou qualificação técnica
5-Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil RNP: 061623239-0
Nào apresentou qualificação técnica
6-Antonio Teixeira Mesquita
Engenheiro Civil RNP: 061726089-3
Não apresentou qualificação técnica
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7-Vinicius Martins Gomes
Engenheiro Civil RNP: 061535807-1
Não apresentou qualificação técnica
Avaliação ao Plano de Coleta, transporte e destinaçào final dos resíduos sólidos no município.
Nesta analise, foi identificado varias inconsistências no plano de coleta que são as seguintes:
•

Detalhamento do sentido do itinerário das rotas;

•

Calendário de coleta. não fixa a frequência e horários:

•

Quanto ao controle de coleta não há detalhamenlo das açòes de controle dos serviços pela
população;

•

Da manutenção dos equipamentos não foi apresentado os procedimentos de manutenção
dos veículos;

•

Não foi apresentado o descritivo dos itinerários importantes para execução dos serviços.

CONCLUSÃO
Por tudo que foi avaliado chagamos a seguinte conclusão, a empresa não atendeu ao item
podação na qualificação, e o Plano de Coleta apresentado não define com eficiência necessária
para execução dos serviços.
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