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Ao SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIAL NO ESTADO DO PARANÁ 

ILMO SR FABRICIO DANIEL NICHELE — PRESIDENTE SUPLENTE DA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO SISTEMA FIEP 

lace4do  en," 
aVo1/4°) 

ai 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NI° 879/2018 

RAC ENGENHARIA S.A.,1  doravante simplesmente RAC, por 

seus representantes legais infra-assinados/ 2  vem, respeitosamente, à 

presença de V•S2, na condição de empresa participante da concorrência 

em epígrafe, em razão da decisão da Comissão Permanente de Licitação 

do Sistema FIEP, que habilitou a empresa TOWER CONSTRUÇÃO CIVIL 

LTDA., de ora em diante apenas TOWER, com fundamento no art. 22, 

caput, do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, apresentar 

recurso administrativo  conforme expõe e requer a seguir. 

'Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 04.392.190/0001-90, com sede na Av. 
Prefeito Erasto Gaertner, n° 819, Bacacheri, Curitiba, Paraná, Brasil, CEP 82.515-000. 
2  Contrato social. 
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TEMPESTIVIDADE 

De acordo tanto com o artigo 22, caput, do Regulamento de 

Licitações e Contrato do SESI, o prazo para interposição de recurso é de 

05 (cinco) dias úteis contados da lavratura da ata de reunião da comissão 

licitante. 

A ata da sessão pública em referência, que habilitou a 

empresa TOWER foi lavrada em 22 de janeiro de 2019, terça-feira, 

iniciando-se a contagem do prazo para recurso no primeiro dia útil 

subsequente, qual seja, no dia 23 de janeiro de 2019, quarta-feira. 

Sendo assim, nos termos da legislação aplicável, as presentes 

razões recursais são claramente tempestivas visto que deverão ser 

apresentadas até o dia 29 de janeiro de 2019, terça-feira. 

INTRODUÇÃO 

Trata-se de processo licitatório promovido pelo SISTEMA 

FIEP/PR, na modalidade CONCORRÊNCIA, que visa à contratação de 

empresa para a Execução de Obra de Reforma e Revitalização da Fachada 

do Edifício Lydio Paulo Bettega. 

A Comissão Permanente de Licitações (CPL) deu início a fase 

de habilitação e no âmbito da sessão de julgamento, a RAC fez 

considerações sobre a habilitação a TOWER, nos seguintes termos: (a) o 

acervo 28-2018, não possui comprovação de 4 pavimentos, fora inserido 

documentos página 22 a 31, onde não consta selo de CREA/PR. Não 
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possuindo validade para comprovação dos itens executados, não realizou 

a comprovação do item 4.2 alínea c).1; (b) O atestado emitido pela 

contratante Construtora Giacomazzi Ltda, acervo 6342-2008, possui 

carimbo do CREA/PR com a indicação das respectivas ART's n° 614393 e 

n° 6541403, não corresponde com as informações nas CAT's apresentadas 

que possui n° 0654139-0 e n° 0654140, não há indicação de substituição de 

ART. (c) O mesmo acervo nas duas CAT's apresentadas possuem na 

descrição complementar do serviço que houve uma transferência de 

responsabilidade técnica no decorrer da obra, ou seja, o mesmo é de 

execução parcial, não havendo a comprovação que a empresa executou 

100% dos itens, não atende o item 4.2 alínea c).2; 

Apesar dos apontamentos da RAC, a CPL entendeu que a 

empresa TOWER teria atendido todos os requisitos de habilitação. 

Contudo, serão apresentados outros pontos quanto à 

habilitação da TOWER que merecem ser revistos por meio do presente 

recurso. 

Respeitosamente, faz-se necessário que o presente recurso 

seja provido, para demonstrar que a decisão da Comissão de Licitação em 

habilitar a TOWER merece ser revista, devendo ser integralmente 

reformada, com a sua consequente inabilitação da ora TOWER. 

III. MÉRITO 
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3.1. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO DO ITEM 

4.2., ALÍNEA "C" N°  1, DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

TÉCNICOS DA PESSOA JURÍDICA DO Edital de Licitação 

Primeiramente, destaca-se que a empresa TOWER, muito 

embora tenha apresentado certidão de acervo técnico n° 28/2018, para 

demonstrar que possui Capacidade Técnica Operacional para executar o 

objeto licitado, a licitante, não cumpriu integralmente com todas as 

exigências, do item 4.2, do Edital. 

A mesma na tentativa de comprovação, incluiu em sua 

documentação de habilitação nas páginas 22 a 31, informações não 

chanceladas pelo CREA/PR de forma complementar, para que fosse aceito 

como comprobatório a execução dos serviços relacionados. 

Vejamos no texto do edital, onde se é claro a exigência de ser 

apresentando, na sua documentação de habilitação: 

c) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa  

jurídica de direito público ou privado, comprovando que a(s)  

empresa(s) executou(aram). 

Ainda: 

Construindo Sempre! 	 
	• 	  

+55 41  3357-1684 1 Au. Prefeito Erasto Gaertner, 819 1 82515-000, Curitiba, Paraná 1  raceng.com.br  



ENGENHARIA S.A. 

d) Certidão de Acervo Técnico, COM ATESTADO,  

emitida pelo CONSELHO DE CLASSE, referente ao(s)  

atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s), que indique  

que o referido profissional executou ou acompanhou os  

serviços com as características especificadas no atestado de  

capacidade técnica;  

Para a realização da Certidão de Acervo Técnico deve-se 

seguir as exigências, uma vez que a Certidão de Acervo Técnico — CAT é 

o instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta dos 

assentamentos do CREA a anotação da responsabilidade técnica pelas 

atividades consignadas no acervo técnico do profissional, conforme a 

Resolução 1.025/2009 do CONFEA, onde o selo será registrado no 

original: 

Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades  

desenvolvidas ao longo da vida do profissional compatíveis  

com suas atribuições e registradas no CREA por meio de  

anotações de responsabilidade técnica. Parágrafo único.  

Constituirão o acervo técnico do profissional as atividades  

finalizadas cuias ARTs correspondentes atendam às  

seguintes condições: 1 — tenham sido baixadas; ou II — não  

tenham sido baixadas, mas tenha sido apresentado atestado  

que comprove a execução de parte das atividades nela 

consignadas.  
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Não sendo nenhum dos referidos documentos compatíveis 

com o processo de atividades para a realização do acervo técnico, não 

possuindo validade e veracidade de comprovação perante o órgão. 

As informações apresentadas no orçamento detalhado  

contendo 2 folhas, nas páginas 22 e 23 da documentação da referida, traz 

a descrição das características dos serviços executados, conforme os itens 

de recuperação estrutural, neste documento, sendo os seguintes: 5.1.3, 

5.1.4, 5.1.5, 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3. 

Os itens 5.1.3 e 5.1.5, "Pintura epóxi preto fosco e 

revitalização de perfis de alumínio — conforme projeto/memorial" e 

"Aplicação de produto anticorrosivo e nova pintura em epóxi preto fosco 

em perfil metálico existente — conforme projeto/memorial descritivo", 

respectivamente, comprovam apenas a revitalização das esquadrias não 

havendo qualquer tratamento de estruturas de concreto comprovado 

neste item. 

O item 5.1.4, "Recuperação do concreto aparente das 

fachadas, com estucamento, tratamento de fissuras e pintura de proteção 

com selador 3 demãos" comprova apenas que houve recomposição da 

aparência estética externa 

definição não tem nenhuma 

do concreto, uma vez que estuque, por 

característica estrutural. Este item não pode 

ser utilizado como comprovação para recuperação estrutural de 

elementos em concreto, uma vez que o acervo apresentado está em 

desacordo com o memorial descritivo disponibilizado juntamente com o 

edital, item 2.2 "PROCESSO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS 

PILARES DA FACHADA". É importante frisar que os itens necessários 

para a execução desta atividade, são, dentre outros, "Análise detalhada 

das condições da estrutura, através de técnicas como a inspeção visual, 

que permite localizar erros de ordem construtivos que podem acarretar a 

ativação da corrosão", "remoção do concreto degradado em regiões bem 
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definidas da estrutura e a profundidades que permitam a manutenção 

completa da armadura em toda sua superfície" e limpeza e aplicação de 

material de proteção de armaduras expostas. 

Os itens de reforço estrutural metálico, apresentados no item 

6.1, sendo eles os itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3, comprovam a execução de 

projeto e complemento metálico como reforço de estruturas metálicas, 

sem qualquer interferência com estruturas de concreto — o item 6.1.3 

menciona inclusive que o reforço trata da estrutura metálica para o 16Q e 

172  pavimentos. Mesmo que houvesse a comprovação de similaridade 

entre este reforço e a necessidade do reforço solicitado no Edital, o que  

não há a área comprovada pelos itens é de apenas 124 21m2, inferior aos  

200m2  exigidos no item 4.2 c) 1. do Edital. 

Não restando outros itens de reforço estrutural no atestado, 

CAT, planilha ou qualquer outro documento técnico apresentado pela 

Tower, não há qualquer similaridade entre a recuperação de fachada 

apresentada por esta empresa e a recuperação estrutural solicitada em 

Edital viso que a exigência Editalícia que traz o texto: "1. Execução de  

obra de Recuperação Estrutural em prédios comerciais/residenciais com 

04(quatro) pavimentos, ou mais, com área mínima de 200m2  de  

intervenção".  

Tendo em vista que os itens mencionados se referem a 

recuperação estrutural, porém em discordância da exigência do edital, o 

acervo e os demais documentos complementares inseridos pela licitante 

não são válidos para a sua comprovação ao item 4.2. "C" 1, uma vez que 

não apresenta as características técnicas coerentes com o projeto base 

apresentado do certame. 
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IV. PEDIDOS 

Deste modo, solicita-se que está D. Comissao de Licitação por 

cautela da administração, a realização de diligencia em relação aos dados 

apresentados para a confirmação das informações expostas no presente, 

de modo a sanar as divergências constatadas. 

O acolhimento das razões aduzidas no presente recurso 

administrativo, para que a Comissão de Licitação declare a inabilitação da 

TOWER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., nomeadamente por conta dos fatos 

expostos e comprovados. 

Nestes termos, 

Espera e pede deferimento. 

Curitiba, 29 de janeiro de 2019. 

;k1 **1 
lima 

Represen nte egal da Empresa 

Diretora Administrativa Financeira 

Nome: Karina Simioni 

Representan Legal da Empresa 

Diretor Exec 	o 

Nome: Carlos German Flores 
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