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Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove às 09h00min, na sede do 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em Curitiba/PR, a 

Comissão de Licitações do Sistema FIEP e sua Equipe de Apoio, deu início aos trabalhos de 

continuidade da CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL SESI/FIEP-PR nº 879/2018 convocado para 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO LÝDIO 

PAULO BETTEGA – SEDE DO SISTEMA FIEP conforme COMUNICADO I publicado no site do 

Sistema FIEP. Registra-se a presença dos representantes das empresas: RAC ENGENHARIA S/A e 

TOWER CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA. Foi informado que a data de validade dos documentos será 

considerada a data de 08/01/2019, data de abertura da sessão. Dado andamento aos trabalhos, 

procedeu-se a abertura dos envelopes de habilitação das três proponentes melhores classificadas, 

conforme item 6.6 do Instrumento Convocatório, TOWER CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, RAC 

ENGENHARIA S/A e CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA, os documentos 

foram vistados pela Comissão e em seguida por todos os presentes. A Comissão de Licitações 

registrou que a documentação de habilitação das empresas: TOWER CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA 

foi apresentada com 57 (cinquenta e sete) folhas; RAC ENGENHARIA S/A foi apresentada com 144 

(cento e quarenta e quatro) folhas e CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA foi 

apresentada com 108 (cento e oito) folhas. Neste momento o representante da empresa TOWER 

realizou as seguintes observações: “qualificação técnica não consegui detectar o item referente a 

manutenção-recuperação de esquadrias metálicas com mínimo 50 unidades, da empresa 

SQUADRO. Não observamos no item recuperação estrutural com 4 pavimentos ou mais na empresa 

SQUADRO. Quanto a empresa RAC, observamos o atestado referente a recuperação estrutural 

solicitado e entendemos que os apresentados tratam-se de reforço estrutural. Referente a 

assentamento de pastilhas observávamos se tratar de fachada, mais o apresentando refere-se a 

instalação interna”. Neste momento o representante da empresa TOWER CONSTRUÇÕES CIVIL 

LTDA se ausentou da sessão. A representante da empresa RAC realizou as seguintes observações: 

“Quanto a empresa TOWER, o acervo 28-2018, não possui comprovação de 4 pavimentos, fora 

inserido documentos pg 22 ou 31, não consta selo de CREA. Não possui validade para comprovação 

dos itens executados, não realizou a comprovação do item 4.2 alínea c).1. O atestado emitido pela 

contratante Construtora Giaconazzi Ltda, acervo 6342-2008, possui carimbo do CREA PR com a 

indicação das respectivas ART´s 614393 e 6541403, não corresponde com as informações nas 

CAT´s apresentadas que possui os números 0654139-0 e 0654140, não a indicação de substituição 

de ART. 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. Quanto a empresa SQUADRO, não realizou a comprovação 

quanto a execução dos itens 4.2 alíneas c.2, .3 e .4 em nenhum dos acervos apresentados. Haja 

vista necessidade de avaliação técnica dos documentos de habilitação apresentados, a Comissão de 

Licitações resolveu suspender a sessão, informando que o julgamento da habilitação será divulgado 

no site www.sistemafiep.org.br/licitacao/html. Nada mais havendo a tratar, a Comissão de 
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Licitações do Sistema FIEP encerra esta sessão, determinando a lavratura da ATA que vai por todos 

os presentes assinada. 
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