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

Nº EMPRESA VALOR PROPOSTO CLASSIFICAÇÃO 

01 ÍCARO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI R$ 91.716,57 SIM – 1º 

02 BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 98.307,92 SIM – 2º 

03 JRM INSTALAÇÕES EIRELI EPP R$ 103.326,38 SIM – 3º 

OBSERVAÇÕES: Conforme constatado na ata da sessão de abertura, publicada no site do Sistema FIEP em 14/05/2019, 

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. 

 

Após análise das propostas apresentadas e com base no Parecer Técnico da Coordenação de Engenharia restaram 

classificadas: 

 

- Em 1º lugar, a proposta apresentada pela empresa ÍCARO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI com valor total de 

R$ 91.716,57 (noventa e um mil e setecentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos). 

- Em 2º lugar, a proposta apresentada pela empresa BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI com valor total de R$ 98.307,92 

(noventa e oito mil e trezentos e sete reais e noventa e dois centavos). 

- Em 3º lugar, a proposta apresentada pela empresa JRM INSTALAÇÕES EIRELI EPP com valor total de R$ 103.326,38 

(cento e três mil e trezentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos). 

  

2 – PARTICIPANTES 

Nº EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 ÍCARO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI SIM 

02 BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI SIM 

03 JRM INSTALAÇÕES EIRELI EPP SIM 

OBSERVAÇÕES: Em sessão pública, com base no item 6.6 do Instrumento Convocatório, procedeu-se a abertura dos 

envelopes de habilitação das três proponentes melhores classificadas, conforme relação acima. A Comissão de Licitação 

e a equipe técnica, respondem aos questionamentos feitos na sessão pública: 

 

Questionamentos da empresa BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI: 

 

1. Ìcaro Participações Societárias apresentou o cartão CNPJ incompatível com a atividade relacionada no 

edital; 

Resposta da Comissão de Licitações: - No que se refere as atividades do objeto social da empresa ÍCARO 

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI, esta Comissão destaca que o referido edital no item 3.1 destaca que 

“poderão participar deste certame, as empresas do ramo pertinente ao objeto e que atenderem a todas às 

exigências constantes deste Edital e seus anexos” demonstrando que não fora exigido apresentação de 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) idênticas ao objeto, mas sim, com ramo pertinente, 

o que indica respeito à competividade entre os proponentes. Neste sentido, TCU, em seu Acórdão 42/2014, 

indica a respeito:  

 
“O CNAE não deveria, sozinho, constituir motivo para a inabilitação 
em processo licitatório, havendo outros meios de comprovação da 
compatibilidade do ramo de atuação da empresa com o objeto da 
licitação, a exemplo o contrato social”.  

 
Conforme decidiu o TCU, o código CNAE é apenas um indicador e não pode ser tomado como prova absoluta da 
compatibilidade entre a atividade do licitante e o objeto licitado. O Contrato Social apresentado pela empresa ÍCARO 
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI contempla em seu objeto social atividade pertinente ao ramo do objeto do Edital 
85/2019.  

Protocolo: 17286/2019 Edital: CC 2.0085/2019 
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ARAUCÁRIA. 

Critério de 
julgamento 

Menor preço por GLOBAL 

Abertura: 14 05 2019 



 

 

 
 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
EDITAL DE CARTA CONVITE Nº. 2.0085/2019 

 

 

 

 

2 / 2 

 
2. No acervo técnico da Ícaro consta revisão das instalações elétricas e no edital solicita a execução de 

instalações elétricas. 

Resposta da Comissão de Licitações: - O acervo técnico nº 2897/2005 emitido pela empresa Banco Banestado 

S/A indica a execução de instalações elétricas pelo responsável técnico, atendendo as necessidades da obra 

em questão.  

 

Questionamentos da empresa JRM INSTALAÇÕES EIRELI EPP 

 

1. As empresas Ícaro e Buhring não apresentaram responsáveis técnicos com atribuição legal para execução 

do objeto do edital, conforme Lei Federal nº 5.194/66 e Resoluções do CONFEA/CAU. 

Resposta da Comissão de Licitações: - De acordo com o art. 7º da Lei Federal nº 5.194/1966 nos campos de 

atuação do art. 28 do Decreto Federal nº 23.569/1933 e art. 7º da Resolução Confea nº 218/1973, compete ao 

ENGENHEIRO CIVIL o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º da mesma Resolução, abrangendo as 

responsabilidades exigidas no edital. 

 

Quanto à análise dos documentos de habilitação relacionados no item 4 do instrumento convocatório e item 4 do Anexo II 

e baseada no parecer técnico, a Comissão de Licitação observa:  

 

ÍCARO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI 

Atende as exigências de habilitação contidas em edital.  

 

BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI 

Atende as exigências de habilitação contidas em edital. 

 

JRM INSTALAÇÕES EIRELI EPP 

Atende as exigências de habilitação contidas em edital  

 

Publicado o julgamento da fase de habilitação, não houve interposição de recursos. 

 

 

3 – JULGAMENTO 
Diante dos fatos e com base no parecer técnico da Gerência de Engenharia, anexado ao processo, a Comissão de 

Licitação julga vencedora do certame a proponente ÍCARO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI com o valor total de 

R$ 91.716,57 (noventa e um mil e setecentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos). Em segundo lugar fica a 

proponente BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI com o valor total de R$ 98.307,92 (noventa e oito mil e trezentos e sete 

reais e noventa e dois centavos) e em terceiro lugar fica a proponente JRM INSTALAÇÕES EIRELI EPP com o valor total 

de R$ 103.326,38 (cento e três mil e trezentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos). 

 

VALOR MÁXIMO GLOBAL ESTIPULADO EM EDITAL R$ 116.097,20 

VALOR DA EMPRESA VENCEDORA R$ 91.716,57 

VALOR DO DESCONTO R$ 24.380,63 

 

Curitiba, 21 de maio de 2019. 

 
 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 

Priscila Ranzani Oliva 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

 
Alessandra Teodoro Silverio 

Comissão de Licitação 

 
Vanessa Cristina de Oliveira 

Comissão de Licitação 

 
 
 
a) HOMOLOGO, nos termos dos pareceres anteriores; 
b) ADJUDICO o objeto a vencedora e autorizo a despesa.  

 
 
 

 

ROBERTO MILLER NEUTZLING  

GERENTE CORPORATIVO DE ENGENHARIA E INVESTIMENTOS 


