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Protocolo: 16982/2019 Edital: CP 2.0168/2019 

Objeto: REFORMA DE COBERTURAS E ADEQUAÇÕES DE LAYOUTS DA UNIDADE DE TOLEDO 

Critério de 

julgamento 
MENOR PREÇO GLOBAL 

Abertura: 30 08 2019 

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

Nº EMPRESA VALOR PROPOSTO CLASSIFICAÇÃO 

01 COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA R$ 1.236.654,51 SIM – 1º 

02 CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA R$ 1.274.108,96 SIM – 2º 

03 CONSTRUTORA INFRATECO LTDA – ME R$ 1.329.968,75 SIM – 3º 

04 CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA R$ 1.386.456,75 SIM -4º 

OBSERVAÇÕES: Conforme constatado na ata da sessão de abertura, publicada no site do Sistema FIEP em 30/08/2019, foi 

realizada a inversão das fases como consta no item 6.6 do preâmbulo do edital, abrindo primeiramente os envelopes de N° 

02, contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, classificando os proponentes pela ordem crescente dos menores preços. 

Após análise das propostas apresentadas e com base no Parecer Técnico da Coordenação de Engenharia, segue decisão:  

 

EMPRESAS CLASSIFICADAS: 

1º Lugar: COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA, valor total de R$ 1.236.654,51 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil, 

seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos);  

2º Lugar: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA, valor total de R$ 1.274.108,96 (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, 

cento e oito reais e noventa e seis centavos); 

3º Lugar: CONSTRUTORA INFRATECO LTDA – ME, valor total de R$ 1.329.968,75 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil, 

novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos); 

4º Lugar: CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA, valor total de R$ 1.386.456,75 (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil, 

quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos). 

 

Publicado o Julgamento de Proposta, concedido o prazo de recurso, este transcorreu em branco.  

Desta forma, prosseguiu-se com a sessão de continuidade, para abertura dos envelopes de habilitação das três empresas 

melhores classificadas. 

 
2 – PARTICIPANTES 

Nº EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA 
NÃO 

02 CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA SIM 

03 CONSTRUTORA INFRATECO LTDA – ME NÃO 
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OBSERVAÇÕES: Conforme sessão de continuidade, em 13/09/2019, com base no item 6.5 do preâmbulo do edital, foram 
abertos os envelopes de habilitação das três melhores classificadas. 
 
Quanto à análise dos documentos de habilitação constantes no Preâmbulo do Edital, item 4. Documentos de Habilitação e 
Anexo II, item 2. Requisitos Complementares para habilitação a Comissão de Licitação observa: 
 

1. COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA 
- Não atendeu o seguinte item: 
* 2.2 “c” -3 do Anexo II do Edital: foi verificado que o Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo 
Supermercado Irani Ltda não deixava claro o atendimento ao item 2.2 “c” 3 – do Anexo II do Edital, o qual 
solicita o seguinte: “c) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, devidamente chancelado pelo CONSELHO DE CLASSE, comprovando que o(s) profissional(is) 
indicados e responsáveis técnicos da proponente (s) perante o Conselho de Classe executou (aram): 3. 
Instalação de um grupo motor gerador a diesel com capacidade de geração de 75 kVA ou superior”.  
Sendo assim, foi realizado diligência, conforme permite o item 18.6 do preâmbulo do edital, junto ao 
Supermercado Irani, através de contato telefônico com o Sr. Arles, responsável pela manutenção do local, este 
informou que a Construtora Costa Oeste fez a infraestrutura para gerador, e que quem instalou o equipamento 
foi a empresa Dínamo. Desta forma, não atendeu ao item 2.2 “c” -3 do Anexo II e restou Inabilitada a 
proponente Costa Oeste. 

 
2. CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA 

- A empresa CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA, também sofreu diligência em sua CAT de número 2410/2014, 
foi consultado o site do CREA PR para verificação do vínculo dos atestados anexos a ela, emitidos pelo 
Tribunal de Justiça. Os mesmos foram confirmados, através dos selos A 020.945 e A 020.946, sendo 
Habilitada a Construtora Dinâmica. 
 

3. CONSTRUTORA INFRATECO LTDA – ME 
- Não atendeu os seguintes itens: 
* 4.2.3 “a” – certidão de falência: pois apresentou o documento de falência em cópia simples, em desacordo 
com o item 3.5 do Edital, o qual preconiza que: “A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar 
os documentos relacionados neste item 3 e no item 4, deste preâmbulo e no item 2 do ANEXO II, em original, 
cópia autenticada ou cópia simples”;  
* 4.2.1 “b”: não foi entregue pela Infrateco, o documento descrito no item 4.2.1, letra “b” do Edital, 
compreendendo Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, estes foram os motivos da sua 
Inabilitação.  

 
Restou HABILITADA a empresa CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA e INABILITADAS as empresas COSTA 

OESTE CONSTRUÇÕES LTDA e CONSTRUTORA INFRATECO LTDA – ME. 
 
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 CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA e INABILITADAS as empresas COSTA OESTE 
CONSTRUÇÕES LTDA e CONSTRUTORA INFRATECO LTDA – ME. 

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

Curitiba, 02 de outubro de 2019. 
 

Priscila Ranzani Oliva 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 

Adriana Schnoor 
Comissão de Licitação 

 


