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Protocolo: 15110/2018 Edital: CP Nº LIC.2.0079/2019 

Objeto: 
REFORMAS DA COBERTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE SESI DE PATO 
BRANCO 

Critério de 
julgamento 

Menor preço GLOBAL 

Abertura: 28 05 2019 

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

Nº EMPRESA 
VALOR 

PROPOSTO 
CLASSIFICAÇÃO 

01 JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP R$ 1.053.044,32 SIM – 1º 

02 CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA R$ 1.065.043,35 NÃO 

03 CIVILAR CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 1.082.777,33 SIM – 2º 

04 CONSTRUTORA SOLO LTDA R$ 1.098.921,20 SIM – 3º 

05 PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA – EPP R$ 1.158.359,46 NÃO 

OBSERVAÇÕES: Conforme constatado na ata da sessão de abertura, publicada no site do Sistema FIEP em 
28/05/2019, 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. 
 
A Comissão de Licitação passa a responder os questionamentos feitos em sessão pública: 
 
A empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA – EPP realizou as seguintes observações: 

1) Solicita a desclassificação das empresas Solo, Civilar, Dinâmica e JRM por não respeitar as condições 
previstas em edital e a legislação do município de Pato Branco, conforme descrito abaixo. Empresa 
Solo e Dinâmica: não preencheram o valor unitário para o material do item 12.2.5, em desacordo com o 
item 5 do edital; apresentaram alíquota do BDI igual a 0,66% do valor da proposta em total desacordo 
com o item 11 do anexo II do edital e legislação municipal. A falta de conhecimento da lei nesse caso, 
gera vantagem financeira ilícita. A empresa Civilar e JRM: apresentaram alíquota do BDI igual a 0,66% 
do valor da proposta em desacordo conforme itens apontados acima. 

A Comissão responde: Sobre as empresas Solo e Dinâmica, em não terem apresentado valor para o item 
12.2.5: em análise da planilha orçamentária disponibilizada no site do Sistema Fiep, verificou-se que para o 
item citado, a célula de material está sem preenchimento, da mesma forma que foi apresentada pelas 
empresas Solo e Dinâmica. Analisando as planilhas dos demais participantes, foi averiguado que todos 
apresentaram valores iguais a 0 (zero). Dessa forma, todas as licitantes atendem ao item 6, letra “c” do 
Anexo II do Edital, não apresentando valor unitário superior ao estipulado em instrumento convocatório.  
 
Já sobre a alíquota DO BDI igual a 0,66%, das empresas Solo, Civilar, Dinâmica e JRM: A composição do 
BDI se dá de acordo com o item 2.3.3.1 do Acórdão 2622/2012 do TCU, o qual diz que: “O segundo 
aspecto da incidência do ISS na prestação de serviço relacionados à construção civil diz respeito à questão 
de sua base de cálculo sobre a qual se aplica a alíquota do tributo. De acordo com o artigo 7º da LC 
116/2003 c/c itens 7.1 e 7.2 da lista de serviços contida no anexo dessa Lei Complementar, a base de 
cálculo do imposto é o preço total dos serviços(...)”.   
Desta forma, aplicando o ISS do município, que é de 2,00%, sobre o valor total de mão de obra, este passa 
a representar 0,66% do valor total da obra. Este percentual de 0,66% que deverá ser aplicado no cálculo do 
BDI, pois se fosse utilizado o percentual de 2,00% o ISS estaria incidindo erroneamente sobre o 
fornecimento de materiais.  
 
Destaca-se, ainda, que a planilha disponibilizada pelo SESI, fez o cálculo correto, ou seja, o valor de 0,66% 
de aplicabilidade.   



 
 
 

 
JULGAMENTO – HABILITAÇÃO  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC.2.0079/2019 
 

 
 

 

2 / 3

Sendo assim, as propostas das empresas Solo, Civilar e JRM atendem o edital, em relação ao percentual 
de ISS.  
 
A Comissão de Licitações faz os seguintes apontamentos sobre a proposta da empresa CONSTRUTORA 
DINÂMICA LTDA e PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA – EPP:  
 
A empresa Construtora Dinâmica, apresentou na proposta impressa, o cálculo de composição de BDI com 
20,51% em modelo e memória de cálculo diferente do disponibilizado, manifestando o percentual de 1,20% 
do ISS para ser aplicado sobre o valor total da obra. Em seu arquivo eletrônico apresentou o modelo 
disposto em edital, onde representa o valor do BDI com 20,51%, aplicando o percentual de ISS 
proporcional ao valor da mão de obra, neste caso 0,66%, verificado que foram apresentados os mesmos 
percentuais disponibilizados pelo SESI.   
Portanto, a empresa Construtora Dinâmica, apresentou dois arquivos para o seu BDI, dificultando a análise 
e julgamento de sua proposta, embora o total seja de 20,51% em ambas as planilhas, em uma há o 
percentual de 1,20% e na outra 0,66% para o ISS. Desta forma, não atende ao item 2, letra “a” do Anexo II 
do Edital, restando DESCLASSIFICADA, também, pelo item 5.7 do preâmbulo do edital, o qual frisa que 
serão desclassificadas as propostas que dificultarem o julgamento.  
 
A empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA – EPP, em seu documento físico e eletrônico, referente 
ao cálculo do BDI, apresentou índice de 2% a ser aplicado sobre o valor total da obra, sendo que conforme 
modelo disponibilizado na licitação o cálculo do BDI, deve ser proporcional a representatividade da mão de 
obra no orçamento global da obra, que no caso da planilha de licitação a mão de obra representa 33% do 
valor da obra, ou seja, 0,66% de ISS sobre o valor total da obra.   
Desta forma, a empresa PGC resta DESCLASSIFICADA, pois não atende ao item 2, letra “a” do Anexo II 
do Edital.  
 
Ainda, importante destacar que a especificação errônea do encargo legal pode dar ensejo à eventual 
solicitação indevida de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato pelas empresas, se fosse o caso de 
serem contratadas, sob alegação de estar arcando com encargos não previstos inicialmente. Naturalmente, 
a ocorrência de tal desdobramento está condicionada a uma atuação ilegítima da contratada e dos gestores 
que aprovassem o pleito. De todo modo, entende-se conveniente mitigar esse risco ao SESI com a 
adequação da alíquota prevista no BDI. 
 
Ressalta-se, que o não recolhimento do valor do ISSQN retido na fonte caracterizará “apropriação 
indébita” e sujeitará o responsável pela retenção às penalidades previstas na Lei em vigor.  
 

 
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 JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP com valor total 
de R$ 1.053.044,32 (um milhão, cinquenta e três mil, quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos); 
 
- Em segundo lugar, a proposta apresentada pela empresa CIVILAR CONSTRUÇÕES EIRELI com valor total 
de R$ 1.082.777,33 (um milhão, oitenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos); 
 
- Em terceiro lugar, a proposta apresentada pela empresa CONSTRUTORA SOLO LTDA apresentada no valor 
total de R$ 1.098.921,20 (um milhão, noventa e oito mil, novecentos e vinte e um reais e vinte centavos) 
  
Publicado o Julgamento de Proposta, as proponentes CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA e PGC ENGENHARIA 
DE OBRAS LTDA – EPP apresentaram suas razões recursais, as quais foram julgadas improcedentes.  
 
Desta forma, foi publicado o Comunicado I, convocando para a sessão de Continuidade para a abertura dos 
envelopes de Habilitação das empresas classificadas.  
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2 – PARTICIPANTES 

Nº EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP NÃO 

02 CIVILAR CONSTRUÇÕES EIRELI SIM 

03 CONSTRUTORA SOLO LTDA SIM 

OBSERVAÇÕES: 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. JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP 
Não atendeu aos itens: 

 4.2, letra “d” e 15 do Anexo II do Edital – Atestado de Visita Técnica e  
A empresa JRM apresentou Atestado de Conhecimentos dos Serviços, documento não 
representa o solicitado em edital, que conforme os itens descritos acima, é a Visita Técnica.  
A JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP foi INABILITADA.  

 
2. CIVILAR CONSTRUÇÕES EIRELI 
Documentação de acordo com os requisitos do edital. 

 
3. CONSTRUTORA SOLO LTDA 
Documentação de acordo com os requisitos do edital. 
 
Restaram HABILITADAS as empresas CIVILAR CONSTRUÇÕES EIRELI e CONSTRUTORA SOLO 

LTDA e INABILITADA a empresa JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP.  
 

 
3 – JULGAMENTO 

Diante dos fatos e com base no parecer técnico da Gerência de Obras e Engenharia, a Comissão de Licitação 
julga HABILITADAS as empresas CIVILAR CONSTRUÇÕES EIRELI e CONSTRUTORA SOLO LTDA e 
INABILITADA a empresa JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP, cumpridas as condições estabelecidas no Edital. 

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

Curitiba, 28 de junho de 2019. 
 

Priscila Ranzani Oliva 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 

Vanessa Cristina de Siqueira 
Comissão de Licitação 

 


