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Protocolo: 13210/2018 Edital: CP 888/2018 

Objeto: REFORMA DA COBERTURA DO BLOCO 1 – SESI CIANORTE 

Critério de 
julgamento 

Menor preço GLOBAL 

Abertura: 21 01 2019 

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

Nº EMPRESA 
VALOR 

PROPOSTO 
CLASSIFICAÇÃO 

01 ELAINE APARECIDA SIQUEIRA-ME R$ 321.717,33 SIM – 1º 

02 BRDL CONSTRUTORA & INCORPORADORA R$ 345.040,94 SIM – 2º 

03 CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA EPP R$ 347.023,73 SIM -3º 

04 
DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA 
R$ 355.662,00 SIM- 4º 

05 PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA R$ 359.630,73 SIM -5º 

OBSERVAÇÕES: Conforme constatado na ata da sessão de abertura, publicada no site do Sistema 
FIEP em 21/01/2019, 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 ELAINE APARECIDA SIQUEIRA-ME pelo 
valor total de R$ 321.717,33 (trezentos e vinte e um mil setecentos e dezessete reais e trinta e três 
centavos);  
- Em segundo lugar, a proposta apresentada pela empresa BRDL CONSTRUTORA & 
INCORPORADORA pelo valor total de R$ 345.040,94 (trezentos e quarenta e cinco mil quarenta 
reais e noventa e quatro centavos); 
- Em terceiro lugar, a proposta apresentada pela empresa CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA EPP 
pelo valor total de R$ 347.023,73 (trezentos e quarenta e sete mil vinte e três reais e setenta e três 
centavos); 
- Em quarto lugar, a proposta apresentada pela empresa DUPLICK EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA pelo valor total de R$ 355.662,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil seiscentos 
e sessenta e dois reais); 
- Em quinto lugar, a proposta apresentada pela empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA pelo 
valor total de R$ 359.630,73 (trezentos e cinquenta e nove mil seiscentos e trinta reais e setenta e 
três centavos). 
 
Publicado julgamento da proposta, não houve intensão de recurso para a fase, sendo assim, em 
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31/01/2019 foi publicado no site do Sistema FIEP COMUNICADO I, referente a sessão de 
continuidade para abertura dos envelopes de habilitação das empresas classificadas. 
 

 
2 – PARTICIPANTES 

Nº EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 ELAINE APARECIDA SIQUEIRA-ME NÃO 

02 BRDL CONSTRUTORA & INCORPORADORA NÃO 

03 CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA EPP NÃO 

04 DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA NÃO 

05 PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA SIM 

OBSERVAÇÕES:  
Em sessão pública, procedeu-se a abertura dos envelopes de habilitação das três proponentes 
melhores classificadas, conforme item 6.6 do Instrumento Convocatório, ELAINE APARECIDA 
SIQUEIRA-ME, BRDL CONSTRUTORA & INCORPORADORA e CONSTRUTORA PLANOSUL 
LTDA EPP 
A Comissão de Licitação e equipe técnica, responde aos questionamentos feitos em sessão pública 
de continuidade: 
 
Questionamentos da empresa DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA: 
 

1) Em relação a empresa Elaine Aparecida Siqueira- ME a certidão negativa de falência e 
concordata apresentado cópia simples, não é original nem é cópia autenticada.  
Resposta da Comissão de Licitações: A empresa Elaine apresentou o documento certidão 
de falência em cópia simples, em desacordo com o item 3.4 do preâmbulo do Edital. 
 

2) Certidão de acervo técnico não está em nome da licitante, empresa executora em nome de 
PFX Engenharia; 
 Resposta da Comissão de Licitações: O edital não solicita CAT para pessoa Jurídica, 
somente para pessoa física.  Desta forma, a empresa cumpriu com o solicitado.  
 

3) O engenheiro apresentado pela Servicon está com dívida ativa certidão positiva junto ao 
CREA-PR.  
Resposta da Comissão de Licitações: A solicitação da Certidão de Registro de Pessoa 
Física no Conselho de Classe, é apenas para conferência de que o profissional indicado 
está registrado perante o CREA. O Sistema FIEP não é órgão regulador do conselho, por 
isso, a empresa atende ao solicitado. 
  

4) Os cálculos de índice de liquidez da empresa Elaine, não estão assinados por contador, 
nem indicação do CRC de quem elaborou os cálculos. 
Resposta da Comissão de Licitações: O documento de índices de liquidez apresentado pela 
empresa Elaine, não contem a assinatura de contador responsável, em descordo com o item 
4.4 “b” do Anexo II do Edital.  

 
5) Empresa BRDL não apresentou atestado de capacidade técnica com objeto do certame 
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888/2018 construções em estrutura metálica em SteelFrame, apenas apresentado 
telhamento metálico estilo “sanduiche”.  
Resposta da Comissão de Licitações: A empresa BRDL apresentou 3 Certidões de acervo 
técnico do CAU (343486/2016; 344817/2016 e 481985/2019) juntamente com os atestados 
técnicos das obras, porém em nenhum dos atestados apresentados consta o que foi 
solicitado no item 4.3 “c” do Anexo II do Edital. 
 

6) Empresa Planosul: CND Municipal vencida em 02/01/2019. 
Resposta da Comissão de Licitações: A empresa Planosul apresentou Certidão Municipal 
com vencimento em 02/01/2019. A data de sessão de abertura foi dia 21/01/2019, portanto, 
vencida.  

 
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. ELAINE APARECIDA SIQUEIRA-ME 
Não atende aos itens: 
- 4.2 “j” do preâmbulo do Edital: Certidão de falência em cópia simples. 
- 4.3 “c” 1 do Anexo II do Edital: Atestado de Capacidade técnica em cópia simples.  
- 4.4 “b” do Anexo II do Edital: Balanço patrimonial em cópia simples.  
Os itens acima estão em desacordo com o item 3.4 do preâmbulo do Edital. 
- 4.4 “c” do Anexo II do Edital: Apresentou Índices de liquidez sem a assinatura do 

contador responsável pela empresa.  
Resta inabilitada a empresa Elaine APARECIDA SIQUEIRA-ME.  

 
2. BRDL CONSTRUTORA & INCORPORADORA 

Não atende aos itens: 
- 4.2 “b” do preâmbulo do Edital: Declaração assinada pelo Sr. Carlos, o qual não tem 

poderes, tendo em vista que no Contrato Social da empresa, o único sócio administrador, é 
o Sr. Reginaldo.  

- 4.2 “o” do preâmbulo do Edital: Documento assinado pelo Sr. Carlos, o qual não tem 
poderes, tendo em vista que no Contrato Social da empresa, o único sócio administrador, é 
o Sr. Reginaldo 

- 4.2 “d” do Anexo II do Edital: Termo assinado pelo Sr. Carlos, o qual não tem poderes, 
tendo em vista que no Contrato Social da empresa, o único sócio administrador, é o Sr. 
Reginaldo 

- 4.3 “c” 1 do Anexo II do Edital: A empresa BRDL apresentou 3 Certidões de acervo 
técnico do CAU (343486/2016; 344817/2016 e 481985/2019) juntamente com o atestado 
técnicos das obras, porém em nenhum dos atestados apresentados consta o que foi 
solicitado no item 4.3 “c” do Anexo II do Edital. 

- 4.4 “c” do Anexo II do Edital: Apresentou o índice de liquidez em cópia simples, em 
desacordo com o item 3.4 do preâmbulo do Edital.  

Resta inabilitada a empresa BRDL CONSTRUTORA & INCORPORADORA.  
 

3. CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA EPP 
Não atende ao item:  
-4.2 “f” do preâmbulo do Edital: A empresa Planosul apresentou Certidão Municipal com 

vencimento em 02/01/2019. A data de sessão de abertura foi dia 21/01/2019, portanto, 
vencida.  
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A empresa Planosul  descumpriu o item 4.3 do preâmbulo do edital o qual estipula que 
as certidões e documentos de habilitação devem atender o prazo de validade.  

Resta inabilitada a empresa CONSTRUTORA PLANOSUL.  
 

Pelo motivo das três primeiras colocadas estarem inabilitadas, a Comissão de Licitações fez 
nova sessão de Continuidade para abertura dos envelopes das empresas DUPLICK 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. 

A Comissão de Licitação e equipe técnica, responde aos questionamentos feitos em sessão 
pública de continuidade: 

 
Questionamento da empresa DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA: 

 
1) A empresa PGC engenharia de obras Ltda, não apresentou atestado de capacidade técnica com 

relação ao objeto do certame 888/2018 / construção e sistema Steel-Frame onde a quantidade de 
obra executada não chega a 300 m²”. 
Resposta da Comissão de Licitações: no Atestado apresentado pela PGC, emitido pela 
Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, Acervo técnico 
5675/2016, consta uma reforma de 342,0 metros quadrados onde foram executados 
serviços de construção a seco (Drywall), portanto está atendendo ao solicitado no 
Edital. 
 

Questionamento da empresa ELAINE APARECIDA SIQUEIRA-ME: 
 

1) Referente a licitação CP 888/2018, estava eu Everton W. Pereira presente na da de sessão de 
abertura no dia 21/01/2019, deixo claro que estava munido com todos os documentos originais da 
empresa Elaine: Certidão de acervo técnico com atestado, certidão negativa e balanço patrimonial. 
Devido a inversão das fases não foi necessário autenticar os documentos no momento. Questiono 
o comunicado da data de continuidade dos trabalhos para o dia 01/02/2019 as 09:00 horas na 
sede do sistema FIEP em Curitiba, o comunicado I saiu em edital 31/01/2019 as 10:30. A ata de 
sessão de continuidade foi realizada as 10:21hs, lapso temporal foi inferior a 24 horas. Estou eu 
presente com todos os documentos original no dia 12/02/2019 para realização de continuidade. 
Relata que não recebemos o e-mail para continuidade”. 
Resposta da Comissão de Licitações: As fases foram invertidas, conforme permite o item 6.6 do 
preâmbulo do Edital, desta forma, o envelope de habilitação de nenhuma proponente foi aberto ou 
autenticadas as cópias.  
O item 6.4 do preâmbulo do Edital permite que a sessão seja suspensa, sendo que a data para 
retorno dos trabalhos não tem prazo para marcação, apenas oportunidade da Comissão de 
Licitações. Citar lapso de 24 horas não tem cabimento, pois a sessão de continuidade poderia, 
aliás, ser no mesmo dia da sessão de abertura.  

Ainda, o próprio edital é claro, em seu item 18.3 “As empresas interessadas deverão manter-
se atualizadas de quaisquer alterações e/ou esclarecimentos sobre o edital, através da 
consulta permanente ao site www.fiepr.org.br/licitacao/html, não cabendo ao SESI a 
responsabilidade pela não observância deste dispositivo”.   
E mesmo assim, a Comissão enviou e-mail a todos os interessados, o qual consta no processo.  

 
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. DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

Não atendeu aos itens: 
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- 4.2 “d” do Anexo II do Edital: A empresa Duplick não entregou, nas relações dos 
documentos de habilitação, o Termo de Aceitação dos Requisitos de Segurança; 
- 4.3 “b” do Anexo II do Edital, correspondente à Certidão de Registro de Pessoa Física 
no Conselho de Classe: A empresa Duplick não entregou esse documento.  
Pelos motivos acima expostos, resta inabilitada.  
 

2. PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 
Atendeu aos requisitos do edital, restando habilitada.  
 

Restou HABILITADA a empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA e INABILITADAS as 
empresas ELAINE APARECIDA SIQUEIRA-ME; BRDL CONSTRUTORA & INCORPORADORA; 
CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA EPP e DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 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 PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA e 
INABILITADAS as empresas ELAINE APARECIDA SIQUEIRA-ME; BRDL CONSTRUTORA & 
INCORPORADORA; CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA EPP e DUPLICK EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, cumpridas as condições estabelecidas no Edital. 

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

Curitiba, 15 de fevereiro de 2019. 
 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 

Priscila Ranzani Oliva 
Presidente Suplente da Comissão de 

Licitação 

Vanessa Cristina de Siqueira 
Comissão de Licitação 

 
 


