
 
 
 

 
JULGAMENTO – HABILITAÇÃO  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 2.0022/2019 
 

 
 

 

1 / 3

Protocolo: 16022/2018 Edital: CP 2.0022/2019 

Objeto: 
REFORMA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE TERRAÇOS E LAJES DO BLOCO PRINCIPAL 

– CAMPUS DA INDÚSTRIA 

Critério de 

julgamento 
MENOR PREÇO GLOBAL 

Abertura: 05 11 2019 

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

Nº EMPRESA VALOR PROPOSTO CLASSIFICAÇÃO 

01 
FIBERSAL`S IMPERMEABILIZAÇÃO EM EDIFICAÇÕES 

LTDA 
R$ 920.703,81 SIM – 1º 

02 PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA R$ 922.630,23 SIM – 2º 

OBSERVAÇÕES: Conforme constatado na ata da sessão de abertura, publicada no site do Sistema FIEP em 

05/11/2019, foi realizada a inversão das fases como consta no item 6.5 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: FIBERSAL`S IMPERMEABILIZAÇÃO EM EDIFICAÇÕES LTDA, valor total de R$ 920.703,81 

(novecentos e vinte mil, setecentos e três reais e oitenta e um centavos);  

2º Lugar: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, valor total de R$ 922.630,23 (novecentos e vinte e dois mil, 

seiscentos e trinta reais e vinte e três centavos); 

 

Em sessão, foi questionado aos representantes legais das empresas, se havia intensão de recurso da fase de 

proposta, e a resposta foi que não. Desta forma, prosseguiu-se com a abertura dos envelopes de habilitação 

das empresas classificadas. 

 
2 – PARTICIPANTES 

Nº EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 FIBERSAL`S IMPERMEABILIZAÇÃO EM EDIFICAÇÕES LTDA NÃO 

02 PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA NÃO 
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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. FIBERSAL`S IMPERMEABILIZAÇÃO EM EDIFICAÇÕES LTDA 
- Não atendeu aos seguintes itens: 
* 4.2.3 – b) – Balanço patrimonial e DRE do último exercício: embora a empresa Fibersal`s tenha 
entregue o balanço patrimonial, não entregou o DRE, descumprindo o item 4.2.3; 
* 4.2.3 – e), representada pela Declaração de Compromissos assumidos: a empresa entregou sua 
declaração de compromissos assumidos, contemplou na relação pessoas físicas, a qual não há 
necessidade, e seu cálculo resultou em 66,68%, porém, a justificativa apresentada para este 
percentual, não retrata a realidade, portanto não é aceita.   
Ademais, vale destacar que a não apresentação do DRE impediu que a Comissão de Licitações 
fizesse o cálculo da fórmula para a declaração de compromissos assumidos, pois não teve como 
comparar os valores apresentados, principalmente da receita bruta.  

 
 

2. PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 
- Não atendeu aos itens:  
* 4.2.3 – e), representada pela Declaração de Compromissos assumidos: a empresa entregou sua 
declaração de compromissos assumidos, e seu cálculo resultou em 2,04%. Porém, reaplicando os 
valores encontrados em seu Balanço e DRE, a fórmula resulta em 49%. Diante deste valor, a 
empresa PGC deve apresentar justificativa para este percentual.  
* 2.1 c) 1 do Anexo II: Atestado de Capacidade técnica da Pessoa Jurídica: a empresa PGC 
apresentou atestado emitido pela CASAN – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, 
porém este atestado não contempla o solicitado no item 2.1 c) 1 do Edital, qual seja: “1. Apresentar 
atestado de capacidade técnica de execução de no mínimo 1.240,00 m² de impermeabilização 
com sistema à base de poliuretano ou poliéster flexível com reforço estrutural de fios e fios 
roving da fiberglass, em terraços ou lajes expostas ao tempo”.  
A parte em destaque que não foi atendida pela proponente.  
 

Restaram INABILITADAS as empresas FIBERSAL`S IMPERMEABILIZAÇÃO EM EDIFICAÇÕES 
LTDA e PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. 

 
3 – APLICAÇÃO DO CONTIDO NO ITEM 18.12 DO EDITAL: 
Diante dos motivos que inabilitaram as duas empresas participantes, a Comissão de Licitação aplica o contido no 
item 18.12 do Edital:  
 
“18.12. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 
de Licitações do SESI/SENAI poderá fixar às proponentes o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas neste item”. 
 
Portanto, fica estipulado o prazo de 05 dias úteis para as empresas FIBERSAL`S IMPERMEABILIZAÇÃO EM 
EDIFICAÇÕES LTDA e PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA apresentarem as correções para seus 
documentos de habilitação:  
 

 FIBERSAL`S IMPERMEABILIZAÇÃO EM EDIFICAÇÕES LTDA: Apresentar o DRE (item 4.2.3 b) do edital; e 
a Declaração de compromissos assumidos, sem a soma de contratos com pessoas físicas e com justificativa 
para valor de percentual acima de 10% (item 4.2.3 e)); 
 

 PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA: Apresentar Atestado de Capacidade Técnica de Pessoa Jurídica, que 
atenda ao item 2.1 c) 1 do Anexo II e Declaração de compromissos assumidos, com a conta correta e com 
justificativa para valor de percentual acima de 10% (item 4.2.3 e)).  
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4 – Publique-se. Destaca-se que neste momento não é dado prazo de recurso da habilitação, apenas o prazo 
para correção de documentos, após a publicação do novo julgamento, será concedido o prazo recursal. 
 
 

Curitiba, 11 de novembro de 2019. 
 

Priscila Ranzani Oliva 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 

Adriana Schnoor 
Comissão de Licitação 

 


