
 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE  

 
Ata da Sessão de divulgação de Habilitação referente à Concorrência Nacional nº 007/2019 para “PROJETO 

EXECUTIVO E OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTU RA EXTERNA DO CONDOMÍNIO 

FAZENDA ERMITAGE NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS – RJ".  Às onze horas do dia 17 de setembro de 

2019, na Avenida Venezuela, nº 110, 4º Andar, sala 405, Saúde, Rio de Janeiro, reuniram-se os membros da 

Comissão Permanente de Licitação para Obras e Serviço de Engenharia do Instituto Estadual do Ambiente - 

INEA designada pela Portaria INEA PRES n. 864 de 15 de agosto de 2019, publicada no Diário Oficial de 5 de 

setembro de 2019, página 19, com seus representantes abaixo assinados, bem como o servidor Haylander 

Novaes da Diretoria de Recuperação Ambiental – DIRAM, para auxiliar na análise e julgamento dos 

documentos técnicos das licitantes, conforme autorização do Presidente do INEA no processo E-

07/002.102102/2018. Pelo Presidente da Comissão foi declarada aberta a sessão sendo os documentos de 

habilitação das licitantes devidamente analisados, ato contínuo foi anunciado o resultado do julgamento: RTC 

ENGENHARIA LTDA. inabilitada por afronta ao item 9.3.2 c/c Anexo 17 (Parcelas de Maior Relevância) 

deixando a licitante de apresentar atestado que comprove a execução de obras na área de macrodrenagem; 

SENIC – SERVIÇOS DE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO  LTDA. por afronta ao item 9.3.2 c/c 

Anexo 17 (Parcelas de Maior Relevância) deixando a licitante de apresentar atestado que comprove a 

execução de obras na área de macrodrenagem, bem como por afronta ao item 11.2-A c/c Anexo 19 deixando 

de apresentar a Declaração de Inexistência de Penalidade; TALIMAQ CONSTRUTORA LTDA.  inabilitada por 

afronta ao item 9.3.2 c/c Anexo 17 (Parcelas de Maior Relevância) deixando a licitante de apresentar atestado 

que comprove a execução de obras na área de macrodrenagem; RIVAN CONSTRUTORA LTDA. por afronta 

ao item 9.3.2 c/c Anexo 17 (Parcelas de Maior Relevância) deixando a licitante de apresentar atestado que 

comprove a execução de obras na área de macrodrenagem. Estando os demais participantes habilitados.  

Após a divulgação, o presidente solicitou que o resultado fosse publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de 

Janeiro a fim de dar publicidade ao ato, bem como indicar o início do prazo recursal. Nada mais havendo a 

tratar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pela Comissão.  
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