
 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE  

 

Ata da Sessão de Julgamento de Habilitação referente à Concorrência Nacional nº 003/2019 para “SERVIÇO 

DE MANUTENÇÃO DE CORPOS HIDRICOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS LAGOS SÃO JOÃO (RH VI) 

E MACAÉ E DAS OSTRAS (RH VIII) – ESTADO DO RIO DE JANEIRO". Às onze horas do dia 09 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 empresas para a licitação de que trata a presente, conforme 

autorização do Presidente do INEA no processo E-07/002.000916/2019. 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: ENGELOC CONSTRUTORA LTDA. EPP. inabilitada por 

afronta ao item 6.8.2 do edital, a certidão negativa de débitos da fazenda municipal não está autenticada, não 

havendo método para se confirmar sua autenticidade; EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI. 

inabilitada por afronta aos itens 6.5.1, alíneas “a” e “c” c/c 6.5.2, deixou a licitante de apresentar corretamente 

os índices contábeis exigidos no edital, utilizando-se de outros descritivos contábeis, bem como restou 

ausente a assinatura pelo responsável contábil da licitante; DRAGMAQ DRAGAGEM E LOCAÇÕES LTDA 

EPP. inabilitada por afronta aos itens 6.3.1 alínea “c” e “i” c/c 6.8.1, a alteração do contrato social apresentado 

pela licitante não está consolidado como impõem a parte final da alínea “c” e a certidão negativa de falências 

e recuperação judicial está vencida, fora emitida em 04/04/19 e o certame se deu em 09/07/19; 

CONSTRUTORA SERGIO PORTO LTDA. ME inabilitada por afronta ao item 6.5.1, alínea “c” e ao princípio do 

sigilo da proposta, deixou a licitante de apresentar corretamente os índices contábeis exigidos no edital, 

utilizando-se de outros descritivos contábeis, bem como os valores apresentados não estão de acordo com o 

balanço patrimonial, a licitante anexou erroneamente aos documentos de habilitação o Anexo (16), Planilha de 

Formação de BDI, afetando o sigilo de sua proposta. 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.  

 

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2019 
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