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Protocolo: 20877/2020 Edital: Convite nº 3.0154/2020 

Objeto: OBRA DE ADEQUAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE BIOLOGIA 
MOLECULAR – SENAI ISI ELETROQUÍMICA 

Critério de 
julgamento 

Menor preço GLOBAL 

Abertura: 25 06 2020 
 

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

Nº EMPRESA 
VALOR 

PROPOSTO 
01 BUFFALO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 217.998,22 
02 CAPITAL SUL ENGENHARIA EIRELI R$ 232.919,97 
03 PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA R$ 239.932,26 
04 TOWER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA R$ 252.052,99 
05 DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA R$ 256.069,27 
06 ROCHCONSULT ENGENHARIA R$ 264.681,80 

OBSERVAÇÕES: Com base no Art. 5º inciso II do RLC SENAI-PR, foram convidadas para participar do 
processo as seguintes empresas: TOWER CONSTRUÇÃO CIVIL, CAPITAL SUL ENGENHARIA EIRELI, PGC 
ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA e RAC ENGENHARIA S/A. Ainda, o 
edital com seus respectivos documentos foram publicados no site de licitações do Sistema FIEP, e ficou 
disponível para quaisquer outros interessados na participação. 
Conforme constatado na ata da sessão de abertura, publicada no site do Sistema FIEP em 25/06/2020, 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 interessadas pela 
ordem crescente dos preços.  
 

A Comissão realizou consulta ao link http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam e 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php conforme exigência do Edital, restando as empresas 
IDÔNEAS. 
 

Após análise das propostas apresentadas e com base no Parecer Técnico da Coordenação de Engenharia 
emitido em sessão, todas as propostas restaram classificadas na seguinte ordem: 
 

- Em primeiro lugar, atendendo aos requisitos do edital, a proposta apresentada pela empresa BUFFALO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA no valor total de R$ 217.998,22 (duzentos e dezessete mil novecentos e 
noventa e oito reais e vinte e dois centavos);  
- Em segundo lugar, atendendo aos requisitos do edital, a proposta apresentada pela empresa CAPITAL SUL 
ENGENHARIA EIRELI no valor total de R$ 232.919,97 (duzentos e trinta e dois mil novecentos e dezenove 
reais e noventa e sete centavos);  
- Em terceiro lugar, atendendo aos requisitos do edital, a proposta apresentada pela empresa PGC 
ENGENHARIA DE OBRAS LTDA no valor total de R$ 239.932,26 (duzentos e trinta e nove mil novecentos e 
trinta e dois reais e vinte e seis centavos);  
- Em quarto lugar, atendendo aos requisitos do edital, a proposta apresentada pela empresa TOWER 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA no valor total de R$ 252.052,99 (duzentos e cinquenta e dois mil cinquenta e dois 
reais e noventa e nove centavos);  
- Em quinto lugar, atendendo aos requisitos do edital, a proposta apresentada pela empresa DALL MACEDO 
ENGENHARIA LTDA no valor total de R$ 256.069,27 (duzentos e cinquenta e seis mil sessenta e nove reais e 
vinte e sete centavos); e 
- Em sexto lugar, atendendo aos requisitos do edital, a proposta apresentada pela empresa ROCHCONSULT 
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-EPP no valor total de R$ 264.681,80 (duzentos 
e sessenta e quatro mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta centavos). 
Tendo em vista a emissão do parecer técnico em sessão e a recusa de todos os participantes em apresentar 
recurso na fase de proposta comercial, foi dado sequência aos trabalhos procedendo a abertura dos envelopes 
de N° 01, contendo as HABILITAÇÕES. 

 

2 – HABILITAÇÃO 

Nº EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 BUFFALO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA SIM 
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02 CAPITAL SUL ENGENHARIA EIRELI SIM 
03 PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA SIM 

OBSERVAÇÕES: Conforme sessão de abertura realizada em 25/06/2020, com base no item 6.5 do preâmbulo 
do edital, foram abertos os envelopes de habilitação das três proponentes melhores classificadas. A Comissão 
de Licitação com base no parecer da Área Técnica realiza a análise dos documentos de habilitação constantes 
no Preâmbulo do Edital, item 4. Documentos de Habilitação e Anexo II, item 4. Requisitos Complementares 
para habilitação observando: 
 

1. BUFFALO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
Documentação de acordo com os requisitos do edital. 

 

2. CAPITAL SUL ENGENHARIA EIRELI 
Documentação de acordo com os requisitos do edital. 

 

3. PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 
Documentação de acordo com os requisitos do edital. 

 

Diante dos fatos restaram HABILITADAS as empresas BUFFALO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CAPITAL 
SUL ENGENHARIA EIRELI e PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 

 

3 – JULGAMENTO 
Diante dos fatos e com base no Parecer Técnico da Coordenação de Engenharia, anexado ao processo, 
julgamos vencedora do certame a proponente BUFFALO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA pelo valor total de R$ 
217.998,22 (duzentos e dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), 
cumpridas as condições estabelecidas no Edital. Em segundo lugar a empresa CAPITAL SUL ENGENHARIA 
EIRELI pelo valor total de R$ 232.919,97 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e dezenove reais e noventa e 
sete centavos) e em terceiro lugar a empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA pelo valor total de R$ 
239.932,26 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos), cumpridas as 
condições estabelecidas no Edital. 

 
 

4 – O valor máximo global estipulado em edital é de R$ 264.681,80 (duzentos e sessenta e quatro mil, 
seiscentos e oitenta e um reais e oitenta centavos). 
 
 

VALOR MÁXIMO GLOBAL ESTIPULADO EM EDITAL R$ 264.681,80 
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 217.998,22 

VALOR DO DESCONTO R$ 46.683,58 
 

 

5 – Publicado o julgamento de habilitação em 26/06/2020 no site do Sistema FIEP, as empresas, via e-mail, 
declinaram ao direito de recurso. 
 

Curitiba, 29 de junho de 2020. 
 

Guilherme Quiles Fujita  
Coordenação de Compras e Engenharia 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 

Alessandra Teodoro Silvério 
Comissão de Licitação 

Nadia de Jesus dos Santos 
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 SUPRIMENTOS E ENGENHARIA 

 
MANUEL EMILIO RODRIGUES 

GERENTE EXECUTIVO DESENVOLVIMENTO, SUPRIMENTOS E ENGENHARIA 


