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Protocolo: 15771/2018 Edital: CP 879/2018 

Objeto: 
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO LYDIO 
PAULO BETTEGA - SEDE 

Critério de 
julgamento 

Menor preço GLOBAL 

Abertura: 08 01 2019 

 
 

Recorrente: RAC ENGENHARIA S.A. 

Contrarrazoante e Recorrida TOWER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 

Comissão: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1. 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

• É tempestivo o recurso apresentado pela empresa RAC ENGENHARIA S.A. no dia 29 de janeiro de 2019 

as 16h58min, meio físico, contra o julgamento de habilitação publicado em 22 de janeiro de 2019; 

• Oportunizadas as contrarrazões, a empresa TOWER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA as apresentou, por meio 

eletrônico, tempestivamente, no dia 05 de fevereiro, às 08h49min.  

 

2. 

 

DAS RAZÕES RECURSAIS 

A recorrente RAC ENGENHARIA S.A., com base no recurso publicado no site do Sistema FIEP alega: 

1) Que a certidão de acervo técnico nº 28/2018 apresentada pela empresa Tower Construção Civil em seus 

documentos de habilitação para demonstrar que possui Capacidade Técnica Operacional para executar o 

objeto licitado, não cumpre com todas as exigências do item 4.2 do Edital; 

2) Que a empresa Tower 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; 

3) Cita item do Edital, qual seja: “c) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica público 

ou privado, comprovando que a (s) empresa (s) executou (aram); 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”: Explicando que 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, que consta dos assentamentos do CREA a anotação da responsabilidade 

técnica pelas atividades consignadas no acervo técnico do profissional, conforme Resolução 1.025/2009 do 

CONFEA, onde o selo será registrado no original; 

4) Traz o artigo 47 da Resolução 1.025/2009 do CONFEA: o qual define o que é acervo técnico: 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.  

5) Que nenhum dos referidos documentos são compatíveis com o processo de atividades para a realização do 

acervo técnico (planilha e contrato), não possuindo validade e veracidade de comprovação perante o órgão; 

6) Que as informações apresentadas no orçamento detalhado, contendo 2 folhas, nas páginas 22 e 23 da 

documentação da empresa Tower, 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, 6.1.2 e 6.1.3; 

7) Destaca 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 
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revitalização das esquadrias não havendo qualquer tratamento de estruturas de concreto comprovado neste 

item.  

8) Que 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 estática externa do concreto, uma vez que estuque, por definição não tem nenhuma 

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; 

9) Que os itens de reforço estrutural metálico, apresentados no item 6.1, sendo eles os itens 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 – item 6.1.3 menciona inclusive que o reforço trata de 

estrutura metálica para o 16º e 17º pavimentos.  

10) Que mesmo que houvesse a comprovação de similaridade entre este reforço e a necessidade do reforço 

solicitado no edital, a área comprovada pelos itens é de apenas 124,21 m², inferior aos 200m² exigidos no 

item 4.2 – c 1 do Edital; 

11) Que os itens mencionados se referem a recuperação estrutural, porém em discordância da exigência do 

edital, o acervo e os demais documentos complementares inscritos pela licitante não são válidos para a sua 

comprovação ao item 4.2 “c” 1; 

12) Que seja inabilitada a empresa Tower Construção Civil Ltda.  

3. 

 

DAS CONTRARRAZÕES  

A contrarrazoante TOWER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, com base no recurso publicado no site do Sistema FIEP 

alega: 

1) Que na ata de sessão pública de continuidade a empresa RAC fundamentou suas razões de recurso, 

porém, no dia 29 de janeiro de 2019 apresentou Recurso fundamentado em argumentos diversos ao da 

intenção. Afirma que o recurso não coincide com os motivos destacadas na ata de continuidade, e que por 

isso não devem ser conhecidos pois não foram apresentados na sessão devida; 

2) Que a contrarrazoante apresentou o Atestado de Capacidade Técnica, o qual evidencia a execução dos 

serviços pleiteados no item 4.2 alínea “c”, 1 do processo nº 15771/18, Edital 879/2018, posto que foram 

apresentadas planilhas com itens dos serviços executados juntamente com o Contrato de Prestação de 

Serviços nº 4681/2016, onde a Caixa Econômica é a contratante, e ambos os documentos são originários 

do Atestado de Capacidade Técnica, selo nº A054751; 

3) Que a planilha de serviços e o contrato não foram itens ordenados pelo Edital 879/2018, e que bastou a 

Contrarrazoante levar ao CREA o atestado e a ART, sendo que este foi devidamente chancelado; 

4) Que em relação à exigência licitatória da execução de obra em prédios com 04 (quatro) pavimentos, é 

comprovada no Atestado de capacidade Técnica de selo nº A054751, o qual se refere ao Contrato de 

Prestação de Serviços nº 4681/2016 e planilha descritiva, os quais evidenciam que a obra de recuperação 

de fachada tem 17 pavimentos;  

5) Salienta que o CAT (Certidão de Acervo Técnico) não necessita de selo do CREA, posto que a emissão é 

feita pela internet e caso haja necessidade de se comprovar a autenticidade basta acessar o site do 

CREA/PR; 

6) Que a respeito dos itens 5.1.3 e 5.1.5, menciona que estão conforme o item 5.1.4 e Atestado. Sobre o item 

5.1.4, destaca que não é necessário incluir no atestado as definições técnicas e tampouco especificar 

detalhadamente todos os processos que envolvem os serviços; 

7) Que seja mantida a habilitação da empresa Tower.  

4. 

 

DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSO E CONTRARRAZÕES 
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O teor do Recurso da empresa RAC focaliza em afirmar que a empresa Tower Construção Cilvil não atende por 

inteiro o item 4.2 “c” do Anexo II do Edital, qual seja: 

 

4.2 Documentos complementares técnicos da pessoa JURÍDICA: 

c) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando que a(s) empresa(s) executou(aram):  

1. Execução de obra de Recuperação Estrutural em prédios comerciais/residenciais com 

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

2. Execução de assentamento de pastilhas cerâmicas em fachadas de prédios 

comerciais/residenciais com 04(quatro) pavimentos ou mais, e com área mínima de 

assentamento de 1,950,00m ².  

3. Execução de obra de reforma de fachada com utilização de andaimes em prédio com 

04(quatro) pavimentos, ou mais, e área mínima de fachada de 3.000,00m ².  

4. Manutenção/recuperação de esquadrias metálicas com mínimo de 50 unidades. 

 

Os pontos mais evidenciados são os que representam as alíneas 1 e 3 (destacadas acima), desta forma, este 

Julgamento de Recurso visa esclarecer as questões levantadas, seguindo com o parecer. 

 

A Recorrente alega que a certidão de acervo técnico nº 28/2018 apresentada pela empresa Tower Construção 

Civil em seus documentos de habilitação, para demonstrar que possui Capacidade Técnica Operacional para 

executar o objeto licitado, não cumpre com todas as exigências do item 4.2 do Edital. Esta autoridade Competente, 

juntamente com a área técnica refez a análise dos documentos de habilitação da empresa Tower, em relação ao 

acervo técnico 28/2018 onde a Caixa Econômica é a contratante, comprovando que a empresa executou os seguintes 

itens: 

• 4.2 “c” 1: Execução de obra de Recuperação Estrutural em prédios comerciais/residenciais com 04(quatro) 

pavimentos, ou mais, com área mínima de 200m² de intervenção. (4.2 “c” – 1 do Anexo II do Edital) e 

• 4.2 “c” 3: Execução de obra de reforma de fachada com utilização de andaimes em prédio com 04(quatro) 

pavimentos, ou mais, e área mínima de fachada de 3.000,00m ². (4.2 “c” – 3 do Anexo II do Edital). 

 

Vejamos, no referido atestado temos o seguinte: CAT 28/2018, atendendo em dois pontos solicitados o item 4.2 

“c” 1 na página 21 dos documentos de habilitação da empresa Tower: Recuperação de concreto aparente das 

fachadas com estucamento e tratamento de fissuras) e 4.2 “c” 3 na página 20 dos documentos de habilitação da 

empresa Tower:  Andaime tipo torre. São os pontos que atendem ao que foi pedido em edital.  

 

Quando a Recorrente alega que: “a empresa Tower 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”: 

Em documento intitulado “Julgamento de Habilitação”, a Comissão de Licitações e agora, esta Autoridade 

Competente, esclarece mais uma vez que os documentos que representam as páginas 22 a 31 dos documentos de 

habilitação da empresa Tower, são: planilha de execução da obra e contrato de prestação de serviços número 

4681/2016 firmado entre a contratante (Caixa Econômica Federal) e a contratada Tower. Ressalta-se que os dois 

documentos são oriundos do atestado de capacidade técnica de selo A054751. 

Ou seja, ao analisar e posteriormente julgar a fase de habilitação, a equipe técnica e a Comissão de Licitações 

verificaram todos os documentos das licitantes, onde neste caso, o atestado de capacidade técnica selo A054751, 

acervo técnico 28/2018, foi auferido os itens 4.2 alíneas “c” 1 e 2, conforme descrito acima neste Julgamento de 

Recurso, pois temos que: 

• Na planilha foi identificado: que a empresa Tower efetuou serviços de fato de recuperação estrutural 

conforme especificações de edital e foi possível comprovar que a referida obra foi em edificação de mais de 
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4 pavimentos, conforme outra exigência de edital. 

• No contrato de prestação de serviços: foi identificado que: a Tower efetuou serviços de revitalização de 

fachada de edificação com mais de 4 pavimentos, ou seja, revitalização do edifício sede da Caixa 

Econômica federal.  

 

Desta forma, mesmo que a empresa Tower não tivesse entregue a planilha de execução e o contrato de 

prestação de serviços, os quais fazem parte do atestado de capacidade técnica de selo A054751, a Comissão de 

Licitações deveria utilizar o item 18.6 do preâmbulo do Edital, (o qual estabelece que em caso de dúvidas, deve-se 

realizar diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo), solicitando à proponente Tower 

o envio do contrato de prestação de serviços e planilha de execução, onde seriam verificados os itens já detalhados. 

Seria claramente um caso de realização de diligência.  

As páginas 22 a 31 que a Recorrente menciona, são pertinentes aos serviços executados no contrato referente 

a CAT 28/2018 (este sim chancelado pelo CREA). Nelas é possível observar que esses serviços atendem o que foi 

solicitado no item 4.2 c 3 do Anexo II, no que diz respeito a recuperação de estrutura de concreto e obra de fachada 

com utilização de andaimes, uma vez que na planilha (pág. 22 e 23) é possível verificar que o empreendimento que 

foi reformado possui 17 pavimentos, estando superior aos 4 pavimentos solicitados em edital.   

 

Fica claro que não foi errada esta análise da planilha e do contrato de prestação de serviços, muito menos pelo 

motivo destes documentos não estarem chancelados pelo Conselho de Classe, pois como já foi detalhado no 

Julgamento de Habilitação, esta Autoridade Competente reforça o entendimento que: o que deve ser chancelado é o 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA e não documentos provenientes deste atestado, tais como planilhas e 

contratos.  

 

Nas razões de Recurso a empresa RAC faz citações dos itens 4.3 “c” e “d” do Anexo II do Edital, quais sejam: 

 “c) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica público ou privado, 

comprovando que a (s) empresa (s) executou (aram);  

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”:  

 

Neste momento não há como compreender o que a Recorrente quis ao destacar estes itens. Pois todo seu 

recurso é embaso para que a empresa ‘Tower seja inabilitada pelo item 4.2 c do Anexo II do Edital, e neste tópico 

enfatiza a necessidade que de o atestado de capacidade técnica tenha CAT. 

Importante frisar que o Edital 879/2019 no item 4.2 C, solicitou apenas o atestado de capacidade técnica da 

pessoa JURÍDICA, portanto, atestado de capacidade técnica operacional, não sendo obrigação das empresas 

licitantes apresentarem CAT para cumprir este item, até porque a Resolução do CONFEA 1.025 DE 2009, em seu 

artigo 55 traz o seguinte: 

Art. 55. É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica. 

Parágrafo único. A CAT constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa 

jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver a ela vinculado como 

integrante de seu quadro técnico. 

Consequentemente, o Edital 879/2018 está de acordo com a regra estabelecida pelo CONFEA, pois somente 

exige CAT do responsável técnico profissional, não fazendo merecimento o apontamento da Recorrente. Até por que, 

a proponente Tower cumpriu com as exigências do item 4.3 “c”.  

 

Ainda, é explicado que as páginas 22 e 23 (planilha de execução), contendo o orçamento detalhado da obra, 
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são utilizadas para podermos analisarmos os serviços que foram executados, ter-se noção da dimensão do serviço 

que foi realizado. Verificando o Atestado, juntamente com a CAT e com a planilha, fica demonstrado que a empresa 

Tower realizou os serviços dentro do que foi solicitado em edital. Os itens citados, não apenas mostram os serviços 

executados (recuperação de estrutura) mas também mostram a dimensão do serviço executado, por exemplo 17º 

pavimento, comprovando a altura da edificação. 

 

Quando a Recorrente cita os itens 5.1.3 e 5.1.5 do documento “planilha de execução” apresentado pela 

empresa Tower, os quais se referem à “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, afirmando que esses itens não atendem o 

tratamento de estruturas de concreto – representado pelo item 4.2 “c” 1 (1. Execução de obra de Recuperação 

Estrutural em prédios comerciais/residenciais com 04(quatro) pavimentos, ou mais, com área mínima de 200m² de 

intervenção). Realmente, como exposto já acima, estes itens não foram utilizados para habilitar a empresa no quesito 

4.2 “c” 1.  

A Recorrente indica, também, o item 5.1.4 da planilha de execução da empresa Tower, o qual diz respeito à: 

“recuperação do concreto aparente das fachadas, com estucamento, tratamento de fissuras e pintura de proteção 

com selador 3 demãos”, afirmando que este item comprova apenas que houve recomposição da aparência estática 

externa do concreto, uma vez que estuque, por definição não tem nenhuma característica estrutural. Esta Autoridade 

Competente, junto da área técnica da Gerência de Engenharia do Sistema FIEP, reafirma que este item 5.1.4, foi sim 

analisado tecnicamente para habilitação da empresa Tower. Como citado acima, quando verificamos todos os 

documentos (atestado+CAT+planilha), podemos verificar que foram serviços de recuperação estrutural (tratamento de 

concreto, tratamento de armaduras e fissuras) em acordo com solicitação de edital, 4.2 c –1 do Anexo II.  

 

É apontado pela Recorrente que: o item 6.1 e subitens 6.1.2 e 6.1.3 (planilha de execução da empresa Tower), 

de reforço estrutural metálico, comprovam a execução de projeto e complemento metálico como reforço de estruturas 

metálicas, sem qualquer interferência com estruturas de concreto, onde o subitem 6.1.3 diz que o reforço trata de 

estrutura metálica para o 16º e 17º pavimentos. A utilização destes itens para a verificação do cumprimento aos 

requisitos de habilitação da empresa Tower, foram para demonstrar que a edificação onde ocorreu toda a reforma e 

revitalização comprovada nos atestados, CAT e planilha, possui 17 pavimentos, estando dentro dos 4 pavimentos 

mínimos solicitados em Edital. 

 

A Recorrente afirma que mesmo que houvesse a comprovação de similaridade entre o item que representa a 

recuperação estrutural (na planilha e documentos de habilitação da empresa Tower) e a necessidade do reforço 

solicitado no edital, a área comprovada pelos itens da Recorrida é de apenas 124,21 m², inferior aos 200m² exigidos 

no item 4.2 – c 1 do Edital. Sobre este ponto já foi explicado, pois o item utilizado para habilitação referente ao 

Serviço de Recuperação Estrutural, foi o 5.1.4 (pág. 23 dos documentos de habilitação empresa Tower) juntamente 

com os serviços descritos no atestado emitido pela Caixa Econômica Federal (pág. 19) e CAT 28/2018 (pág. 21), 

sendo que a área de intervenção de recuperação estrutural é de 2.721,41m². Portanto, atende ao requerido em 

instrumento convocatório.  

 

Finalizando este tópico, os documentos trazidos pela Recorrida atendem ao solicitado, porque ao analisarmos o 

atestado, CAT, Planilha de Execução e o contrato de prestação de serviços, chegamos à conclusão que a empresa 

Tower efetuou Recuperação de estrutura em fachada de edifício de 17 pavimentos com área de intervenção maior de 

200,00m², estando assim dentro das exigências editalicias.   

Além disso, a edificação a qual sofreu estas intervenções, é o Edifício sede da Caixa Econômica de Curitiba, 

sendo este uma obra conhecida e de grande visibilidade, com grandes exigências de capacidade técnica e 

operacional da empresa que efetuou a obra.  

 Pois bem, já foi comprovado que a empresa Tower cumpriu com os itens 4.2 “c” 1 e 3 do Anexo II.  
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Para a comprovação dos itens 4.2 “c” 2 e 4, a empresa Tower apresentou os seguintes atestados: 

• 4.2 “c” 2: A empresa apresentou Revestimento externo com pastilha cerâmica 2.370,00m²(pág. 32), no 

atestado emitido junto a empresa Construtora Giacomazzi Ltda, através das ART n. 0654139-0 e 0654140-0 

e das CAT 6342/2008 (pág. 34) 

• 4.2 “c” 4: A empresa apresentou os itens referente a Manutenção de Esquadrias junto ao atestado emitido 

pela Caixa Econômica Federal referente a recuperação da fachada do edifício sede (pág. 36) e comprovada 

pela CAT 1385/2016 (pág. 38 e 39). 

 

A cerca do apontamento da empresa Tower, em suas contrarrazões, afirmando que o Recurso da RAC não 

merecia ser provido pois em Ata de Continuidade não foi manifestado a intenção recursal de maneira idêntica aos 

motivos do Recurso, não faz nenhum sentido.  

Conforme Edital, item 9.1 “Do julgamento caberá recurso na forma definida por este Edital e nos termos do 

disposto no Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SESI FIEP”. 

Ou seja, do Julgamento de Habilitação abriu-se o prazo recursal de 05 dias úteis. A Recorrente interpôs suas 

razões recursais no dia 29 de janeiro de 2019, desta forma, tempestivamente.  

 

Sendo assim, com base nos atos da Comissão de Licitações, este Autoridade Competente entende que a 

Recorrida TOWER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA atende aos requisitos do Edital de Licitação, permanecendo 

HABILITADA. 

4. 

DA CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, esta autoridade competente para análise dos recursos conhece das razões 

recursais, eis que tempestivos, e no mérito os julga: 

1) IMPROCEDENTE, mantendo a decisão da Comissão de Licitações de HABILITAÇÃO da empresa TOWER 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA; 

2) Determino que a Comissão de Licitações publique ato formal contendo as decisões tomadas neste 

julgamento de recurso. Após, proceda-se com as demais fases do processo; 

3) DIVULGUE-SE para fins de direito. 

 

Curitiba, 07 de fevereiro de 2019. 

 
MANUEL EMILIO RODRIGUES 

GERENTE EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO GESTÃO E ENGENHARIA 
 

EDSON LUIZ CAMPAGNOLO  
PRESIDENTE DO SISTEMA FIEP 

Ciente. De acordo. 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 

Priscila Ranzani Oliva 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Alessandra Teodoro Silvério 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Vanessa Cristina de Siqueira 
Comissão de Licitação 

 


