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Protocolo: 14872/2018 Edital: CP 817/2018 

Objeto: 
OBRA DE ADEQUAÇÃO NO EDIFÍCIO SEDE DO SISTEMA FIEP PARA VISTORIA 
DO CORPO DE BOMBEIROS 

Critério de 
julgamento 

Menor preço GLOBAL 

Abertura: 24 10 2018 

 
1 – PROPOSTA VÁLIDA / ITEM TECNICAMENTE AVALIADO E APROVADO / VALOR 
PROPOSTO 

Nº EMPRESA VALOR PROPOSTO 
CLASSIFICAÇ

ÃO 

01 CINTRA & LAVOR INSTALAÇÃO LTDA R$ 108.321,20 SIM – 1º 

02 JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP R$ 109.116,53 SIM – 2º 

OBSERVAÇÕES: Conforme constatado na ata da sessão de abertura, publicada no site do Sistema 
FIEP em 24/10/2018, foi realizada a inversão das fases como consta no item 6.6 do preâmbulo do 
edital, abrindo primeiramente o envelope de N° 02, contendo a PROPOSTA COMERCIAL, 
classificando os proponentes pela ordem crescente dos menores preços. 
 
Conforme prazo concedido, ambas as empresas enviaram os arquivos conforme o item 2.c do Anexo 
II do Edital. 
 
Após análise das propostas apresentadas e com base no Parecer Técnico da Coordenação de 
Engenharia, restaram classificadas: 
 
- Em primeiro lugar, a proposta apresentada pela empresa CINTRA & LAVOR INSTALAÇÃO LTDA 
pelo valor total de R$ 108.321,20 (cento e oito mil, trezentos e vinte e um reais e vinte centavos);  
- Em segundo lugar, a proposta apresentada pela empresa JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP pelo 
valor total de R$ 109.116,53 (cento e nove mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e três centavos).  
 

 
2 – PARTICIPANTES 

Nº EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 CINTRA & LAVOR INSTALAÇÃO LTDA NÃO 

02 JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP SIM 

OBSERVAÇÕES:  
 
Em relação aos questionamentos realizados em sessão pública de continuidade, a Comissão 
de Licitação e área técnica, passam a responder: 

1) A empresa Cintra não apresentou declaração conforme solicitado no item 4.4 b do anexo II 
do edital. 
Comissão responde: O item 4.4, letra “b”, tem o seguinte: “Demonstrativo, em folha isolada, 
dos cálculos dos indicadores combinados pelo método Kanitz - Fator de Insolvência, 
abrangendo os índices de liquidez corrente, liquidez geral, liquidez seca, endividamento e 
rentabilidade do capital próprio médio, sendo habilitada a empresa que for de insolvência 
igual ou superior a 1,0 (um)”.  
A proponente Cintra apresentou coeficientes de análise do exercício de 2017, os quais 



 
 
 

 
JULGAMENTO – HABILITAÇÃO  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 817/2018 
 

 
 

 

2 / 2

foram validados e o resultado do índice de insolvência representa o valor acima de 1,00, 
atendendo ao solicitado no item.  
 

2) O atestado de capacidade técnica não supre o que solicita o item 4.2 c, pois não consta 
instalação ou execução de central de alarme e iluminação de emergência, no atestado está 
claro que o sistema é existente, sendo apenas o serviço de manutenção.  
Comissão responde: De acordo com questionamento da Empresa JRM, a Empresa Cintra & 
Lavor Instalações apresentou atestado sob número 4894/2018 não atendendo as 
especificações técnicas exigidas no Item 4.2 c), pois não consta a EXECUÇÂO de sistema 
de iluminação de emergência, bem como apresenta apenas Revisão e Adequação para 
Instalação de Alarme e não EXECUÇÃO, conforme solicitado. 
 

Quanto à análise dos documentos de habilitação constantes no Preâmbulo do Edital, item 4. 
Documentos de Habilitação e Anexo II, item 4. Requisitos Complementares para habilitação a 
Comissão de Licitação observa: 
 

1. CINTRA & LAVOR INSTALAÇÃO LTDA 
Não atende aos itens: 
- O Acervo Técnico Apresentado sob o número 4894/2018 não atende a solicitação dos 
itens 4.2 c) e 4.3 c) do Anexo II do Edital, pois não consta a EXECUÇÃO de sistema de 
iluminação de emergência, bem como apresenta Revisão e Adequação para Instalação 
de Alarme e não EXECUÇÃO, conforme solicitado.  
A empresa Cintra & Lavor Instalação Ltda, resta inabilitada.  

 
2. JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP 

Documentação de acordo com os requisitos do edital. 
 
Restou HABILITADA a empresa JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP e INABILITADA a 

empresa CINTRA & LAVOR INSTALAÇÃO LTDA 
 

 
3 – JULGAMENTO 
Diante dos fatos e com base no parecer técnico da Gerência de Obras e Engenharia, a Comissão de 
Licitação julga HABILITADA a empresa JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP e INABILITADA a 
empresa CINTRA & LAVOR INSTALAÇÃO LTDA, cumpridas as condições estabelecidas no Edital. 

 
4 – Publique-se e respeite-se o prazo recursal regulamentar. 
 
 

Curitiba, 13 de novembro de 2018. 
 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 

Priscila Ranzani Oliva 
Comissão de Licitação 

Vanessa Cristina de Siqueira 
Comissão de Licitação 

 


