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Protocolo: 16982/2019 Edital: CP Nº LIC. 2.0168/2019 

Objeto: REFORMA DE COBERTURA E ADEQUAÇÕES DE LAYOUTS DA UNIDADE DE TOLEDO 

Critério de 

julgamento 
Menor preço GLOBAL 

Abertura: 30 08 2019 

 

Recorrente: COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA 

Contrarrazoante CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA 

Recorrida: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1. 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 É tempestivo o recurso apresentado pela empresa COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA no 

dia 07 de outubro de 2019 as 09h09min, via e-mail, contra o julgamento de habilitação 

publicado em 02 de outubro de 2019. 

 Oportunizadas as Contrarrazões, a empresa CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA apresentou-

as, de forma física no dia 14 de outubro, às 16h13min.  

2. 

 

DAS RAZÕES RECURSAIS 

A recorrente COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA alega em suas razões recursais: 

 

1) Que a Recorrente foi inabilitada por não cumprir com a exigência contida no Edital, item 2.2, 

letra “c” 3:  

2.2. DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: 

c) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, devidamente chancelado pelo CONSELHO DE CLASSE, 

comprovando que o(s) profissional(is) indicados e responsáveis técnicos da 

proponente (s) perante o Conselho de Classe executou (aram): 

3. Instalação de um grupo motor gerador a diesel com capacidade de geração de 75 

kVA ou superior. 

2) Que a Comissão de Licitação inabilitou a Recorrente por descumprir o item 2.2 “c” 3 do Edital, 

executando a infraestrutura para gerador, e quem instalou o equipamento foi a empresa 

Dínamo. Havendo um equívoco da Comissão de Licitação, pois a Recorrente alega que 

cumpriu integralmente as disposições do Edital e foi responsável técnica por toda a obra, 

incluindo a instalação do grupo gerador, conforme consta no Acervo Técnico apresentado; 

3) Que a Certidão de Acervo Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

do Paraná – CREA/PR (documento que goza de fé pública) resta comprovado que o 

responsável técnico pela execução da obra do Supermercado Irani é o engenheiro civil Edson 

Luiz Schmitz. Obra essa que atende as exigências do edital, onde consta a instalação de um 

gerador de 1000 Kwa, com a potência do gerador bem acima do exigido no edital, que é de 75 



 
 
 

 
JULGAMENTO DE RECURSO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC. 2.0168/2019 
 

 
 

 

2 / 7

Kva; 

4) Que em momento algum o Edital prevê a apresentação de outro documento para comprovação 

de capacidade técnica, além de Atestado e certidão de capacidade técnica. O que o item “c” 

prevê é a apresentação de prova de capacidade técnica nos termos e modos admitidos pela lei, 

doutrina e jurisprudência, nada, além disso; 

5) Que dizer que o atestado de capacidade da obra do Supermercado Irani não deixa claro o 

atendimento do item 2.2 “c” 3 do Edital, visto que está descrito no item 17 do acervo a 

instalação de um gerador de 1000 Kva, inclusive com a descrição da instalação de quadros e 

disjuntores, não pode ser motivo de dúvidas por parte da Comissão e muito menos motivo para 

inabilitação; 

6) Que a afirmação de que após a diligência ao Supermercado Irani através de contato telefônico 

com o Sr. Arles que é responsável pela manutenção atual do empreendimento, e que não 

participou da construção da obra, que afirmou ter sido feita a instalação do gerador realizada 

pela empresa Dínamo, e que por esse motivo não atendeu o item 2.2 “c” 3 do Edital, não há 

base técnica nessa diligência para a inabilitação, visto que através de uma informação de 

pessoa sem conhecimento técnico suficiente para esclarecer tal fato a Comissão, estaria 

ignorando a responsabilidade técnica do engenheiro responsável da obra e por todas as 

características e serviços nela constante, comprovando através do acervo apresentado;  

7) Que é de conhecimento técnico de um engenheiro e não de um técnico de manutenção saber 

afirmar quem realmente é o responsável pela obra, inclusive pela instalação do gerador se não 

o detentor de acervo técnico da obra, que no caso é o engenheiro Edson Luiz Schmitz; 

8) Que a empresa Dínamo atuou na obra como terceirizada na instalação do grupo gerador, 

porém, sob a supervisão e responsabilidade da empresa Costa Oeste Construções Ltda, fato 

esse comprovado através de acervo técnico apresentado, onde comprova a responsabilidade 

da execução da obra como um todo, incluindo a instalação do grupo gerador; 

9) Que se o Edital pretendesse a apresentação de qualquer outro documento complementar, seria 

muito claro em determinar “apresentação de Nota Fiscal” ou ainda “apresentação de contrato 

de terceirização” o que não ocorreu, exigiu apenas apresentação dos documentos 

denominados Atestado de Capacidade Técnica e Certidão de Acervo Técnico; 

10) Que as licitantes apresentaram Atestado de capacidade Técnica e Certidão de Acervo Técnico 

nas mesmas condições dos apresentados pela Costa Oeste Construções Ltda, entretanto não 

foram realizadas diligência para comprovar, se realmente as demais licitantes executaram a 

instalação do grupo gerador. Nesse sentido, nenhuma outra proponente juntou qualquer outro 

documento complementar comprovando que os serviços descritos em seus atestados de 

capacidade técnica e certidão de acervo técnico, foram efetivamente executados por elas, 

portanto, estando todas as licitantes em condições idênticas; 

11) Que a Comissão deverá fazer diligência para comprovar a execução do grupo gerador em todas 

as empresas licitantes ou inabilitar todas as concorrentes, por não comprovar efetivamente que 

foram as próprias proponentes que fizeram a instalação do grupo motor gerador, ou foi 

instalado por terceiros, declarando a licitação fracassada; 

12) Que é importante trazer à análise o conceito do termo execução: “Atividade em que o 

profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, realiza trabalho técnico ou científico 

visando a materialização do que é previsto nos projetos de um serviço ou obra”.  Ou seja, o 



 
 
 

 
JULGAMENTO DE RECURSO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC. 2.0168/2019 
 

 
 

 

3 / 7

termo execução de obra significa afirmar que o responsável técnico que possui o acervo da 

obra, é o responsável por toda a obra, e não por parte ou determinadas instalações. Portanto 

consta no atestado (execução de obra), o que comprova que a responsabilidade técnica e por 

consequência a experiência pelos serviços executados, são de toda a obra e portanto do 

engenheiro Edson Luiz Schmitz independente de ter ou não partes da obra, ou determinadas 

instalações ou serviços da obra, terem sido executado por uma empresa ou profissional 

terceirizado; 

13) Requer seja habilitada a empresa Recorrente. 

3. 

 

DAS CONTRARRAZÕES  

A contrarrazoante CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA, com base no recurso publicado no site do 

Sistema FIEP alega: 

1) Que a Recorrente apresentou extenso conteúdo de doutrina e jurisprudência que não se moldam 

ao caso; 

2) Que a própria Recorrente afirmou que quem instalou o gerador foi empresa diversa, qual seja, a 

empresa Dínamo, pois o edital é claro em suas condições ao elencar que o atestado de 

capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, deveria ter a 

comprovação de que os profissionais indicados e responsáveis técnicos da proponente teriam 

capacidade técnica para atender tal exigência;  

3) Que o termo proponente não se estende à empresa subcontratada para realização de serviço; 

4) Que as pessoas indicadas pela empresa Recorrente, é que deveriam possuir o atestado de que 

já instalaram um grupo motor gerador a diesel com capacidade de geração de 75 KVA ou 

superior e não empresas contratadas por ela; 

5) Que não se coaduna com os preceitos administrativos a alegação de que, por ter execução total 

da obra, o engenheiro se torna apto a executar quaisquer dos serviços; que ao contrário, o 

engenheiro utilizou-se de outra empresa que sequer possui vínculo com a Recorrente, para 

realizar o serviço; 

6) Que a Comissão de Licitação agiu corretamente ao realizar diligência; 

7) Requer seja desprovido o Recurso interposto pela Recorrente. 

4. 

 
PARA INFORMAÇÃO: 

 

Após término dos prazos legais a Comissão de Licitação encaminhou para análise e deliberação da 

Autoridade Competente para decidir o recurso, que procedeu a revisão da fase de habilitação e de todos 

os documentos apresentados, bem como a análise de todas as razões recursais apresentadas.  

 

DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSO  

 

A Recorrente foi inabilitada pois de acordo com o Julgamento de Habilitação publicado no site do 

Sistema Fiep:  

 

COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA - Não atendeu o seguinte item: * 

2.2 “c” -3 do Anexo II do Edital: foi verificado que o Atestado de 
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Capacidade Técnica emitido pelo Supermercado Irani Ltda não deixava 

claro o atendimento ao item 2.2 “c” 3 – do Anexo II do Edital, o qual 

solicita o seguinte: “c) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

chancelado pelo CONSELHO DE CLASSE, comprovando que o(s) 

profissional(is) indicados e responsáveis técnicos da proponente (s) 

perante o Conselho de Classe executou (aram): 3. Instalação de um 

grupo motor gerador a diesel com capacidade de geração de 75 kVA ou 

superior”. Sendo assim, foi realizado diligência, conforme permite o item 

18.6 do preâmbulo do edital, junto ao Supermercado Irani, através de 

contato telefônico com o Sr. Arles, responsável pela manutenção do 

local, este informou que a Construtora Costa Oeste fez a infraestrutura 

para gerador, e que quem instalou o equipamento foi a empresa Dínamo. 

Desta forma, não atendeu ao item 2.2 “c” -3 do Anexo II e restou 

Inabilitada a proponente Costa Oeste. 

 

A Recorrente alega que foi inabilitada equivocadamente, afirmando que cumpriu integralmente as 

disposições do Edital, sendo responsável por toda a obra, incluindo a instalação do grupo gerador da 

obra do Supermercado Irani.  

 

Conforme destacado acima, a Recorrente foi inabilitada, pois em seu atestado de capacidade técnica, 

CAT 9597/2011, emitido pelo Supermercado Irani, não ficou claro que quem foi o responsável técnico da 

instalação do grupo gerador da obra, foi o engenheiro Edson Luiz Shmitz. 

Ao contrário da alegação da Recorrente, apenas lendo o Acervo e o referido atestado de capacidade 

técnica, não há como ter certeza da instalação do gerador. Sendo este o motivo da Comissão de 

Licitação optar por realizar a diligência descrita no Julgamento de Habilitação.  

 

Por que não está claro que foi o Sr. Edson que foi o responsável técnico 

da instalação do gerador do Supermercado Irani? 

 

Vejamos o item 17 do Atestado em questão: 

 

 

 

“INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA gerador” ...  

 

Ou seja, analisando o item pela semântica da língua portuguesa, o que diz o atestado de capacidade 

técnica é que: Foi construído uma infraestrutura para receber o gerador de 1.000 KVA.  
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Mesmo assim, a Comissão de Licitação do Sistema Fiep, agindo de forma cautelosa, realizou diligência 

junto ao Supermercado Irani, onde foi informado que a empresa que instalou o gerador, foi a empresa 

Dínamo.  

O item do Edital que solicita este atestado, é o 2.2, letra “c” 3 do Anexo II, documentos do Responsável 

técnico. Nessa linha, se o que diz a Recorrente fosse verdade, que o Sr. Edson foi o responsável técnico 

pela instalação do grupo gerador, a ART destinada a ele seria de “fiscalização”, sendo que a detentora 

da ART de “execução”, seria a empresa Dínamo.  

 

A dúvida que a Comissão teve foi a seguinte: se o atestado tinha sido escrito de forma errada, ou se 

realmente a empresa só teria construído a infraestrutura para depois receber o gerador. E com uma 

simples pergunta, essa dúvida foi sanada.  

 

Outro argumento da Recorrente é que o Edital não previu a apresentação de outro documento para 

comprovar as capacidades técnicas. É lógico que não há essa previsão! Aliás é coerente o instrumento 

convocatório elencar vários tipos de documentos, fazer uma lista e opções para que algum item seja 

cumprido?  

Se a Recorrente tivesse como comprovar que a capacidade técnica pertence ao seu engenheiro, ela 

poderia ter colocado a planilha da obra do Supermercado Irani demonstrando que teve e que fez a 

instalação do gerador, e então este documento seria analisado. Ainda, poderia agora, em momento 

oportuno que foi este prazo recursal de 05 dias úteis, provar que instalou o gerador, mas não o fez, 

apenas acusou de errada a análise feita pela Comissão de Licitação e a equipe técnica. 

 

Desta forma, a Recorrente não pode dizer que atende ao Edital apenas porque entregou Atestado de 

Capacidade Técnica. Sim, ela entregou, mas o conteúdo não atendeu. 

 

A própria Recorrente afirma que a empresa Dínamo atuou como terceira, justamente na instalação do 

gerador, caindo por terra o argumento de que o acervo da instalação é do Sr. Edson, fato este também 

percebido pela empresa Contrarrazoante. 

 

Quando a Recorrente menciona os atestados de capacidade técnica das outras licitantes, defendendo 

que caberia a realização de diligência perante os mesmos, ainda, afirmando que todas as participantes 

estariam nas mesmas condições, não faz nenhum sentido.  

Vale destacar que, a Recorrente não compareceu na sessão de continuidade, sessão essa que foi 

destinada para abertura dos envelopes de habilitação das três melhores empresas classificadas na 

Concorrência Pública 2.0168/2019. Ou seja, não fez vistas de nenhum documento, e não solicitou tal 

documentação. Como pode agora, declarar que todas as empresas entregaram seus atestados nas 

mesmas condições?  

A empresa CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA apresentou seu atestado da forma: “CAT SZO-

75404: Execução de obra de uma unidade de internação da FEBEM SP Município de 

Itapetininga, incluindo o fornecimento de material e mão de obra: Execução de 

uma subestação abrigada com transformador de 112,5 kVA e gerador de 100 kVA de 
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potência” (destaque nosso). 

E a empresa CONSTRUTORA INFRATECO LTDA – ME apresentou seu atestado da forma 

“CAT 2222/2012 emitido pela Construtora Abapan Ltda, (...) projeto e execução da cabina em 

alvenaria com medição, proteção secundária e transformador de 1.000 kVA, 2 grupos 

geradores de 500 kVA ligados em paralelo totalizando 1.000 kVA”, (destaque nosso); 

ambas atendendo ao edital no item 2.2 “c” 3 do Anexo II. 

 

O Recurso faz parte do processo, isso todos compreendem, e é a maneira conveniente para a empresa 

que não concordou com um julgamento demonstrar que ela atende ao tópico que a inabilitou. Porém, 

afirmar que o julgamento foi tendencioso, que todas as licitantes apresentaram a mesma coisa e que 

desta forma a Comissão de Licitação e equipe técnica acabaram favorecendo uma empresa, reflete uma 

situação totalmente improcedente.  

A Recorrente, deveria em seu documento recursal, comprovar a instalação do grupo gerador, fato que 

não ocorreu.    

 

Sobre a parte de suas razões, onde a Recorrente determina que a Comissão de Licitação deveria 

realizar diligência em todos os outros atestados de capacidade técnica, esta Autoridade Competente 

decidiu por verificar o atestado apresentado pela empresa Construtora Dinâmica, referente ao 

atendimento do item 2.2 “c” -3 do Anexo II do Edital. 

Desta forma, foi entrado em contato com o órgão Fundação C.A.S.A. – Centro de Atendimento Sócio-

Educativo ao Adolescente, o Sr. Edivaldo – Diretor de Obras, informou que: “Integrava o objeto do 

contrato sala para gerador, fornecimento e instalação de gerador assim como transformador 

de energia, conforme atestado”. 

Diante da resposta, ficou claro, não restando dúvidas que o Engenheiro Sr. Igor Alexandre Vasconcelos, 

detentor do Atestado de Capacidade Técnica que contém o atendimento ao item questionado do Edital, 

realizou a execução e instalação do gerador. 

Para a empresa Infrateco, não foi realizada diligência para esclarecer o tema do gerador, pois a licitante 

foi inabilitada por outros motivos, conforme Julgamento de Habilitação publicado.  

Não prospera o pedido da Recorrente para que esta licitação seja declarada frustrada.  

 

Por fim, a Recorrente traz o conceito do que é Execução de acordo com o Glossário do CREA. Defende 

que mesmo que tenha sido uma empresa terceira que tenha instalado o grupo gerador, cabe ao 

engenheiro Sr, Edson a responsabilidade técnica desta instalação. Entretanto, o documento que poderia 

comprovar isso, não é um glossário, nem um dicionário, seria sim, o Atestado de Capacidade Técnica, 

que diz que o Sr. Edson acompanhou a execução da infraestrutura para a recepção do gerador.  

Não merece prosperar o argumento da Recorrente, sobre o destaque do significado do que é execução.  

 

Diante do exposto, após análise das razões apresentadas, esta Autoridade Competente entende que não 

há embasamento para a Habilitação da Recorrente, muito menos para a inabilitação das demais 

licitantes. 
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4. 

DA CONCLUSÃO 

 

Diante das considerações acima, esta autoridade competente para análise dos recursos conhece das 

razões recursais, eis que tempestivos, e no mérito os julga: 

 

1) IMPROCEDENTE, mantendo a decisão da Comissão de Licitações de INABILITAÇÃO da 

empresa COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA; 

2) Determino que a Comissão de Licitações publique ato formal contendo as decisões tomadas 

neste julgamento de recurso. Após, proceda-se com as demais fases do processo; 

DIVULGUE-SE para fins de direito. 

 

Curitiba, 13 de novembro de 2019. 

 

ROBERTO MILLER NEUTZLING  

GERENTE CORPORATIVO DE ENGENHARIA E INVESTIMENTOS 

 

MANUEL EMILIO RODRIGUES 

GERENTE EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO GESTÃO E ENGENHARIA 

 

CARLOS VALTER MARTINS PEDRO  

PRESIDENTE DO SISTEMA FIEP 

Ciente. De acordo. 

Priscila Ranzani Oliva 

Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Fabricio Daniel Nichele 

Presidente da Comissão de Licitação 

Adriane Schnoor 

Comissão de Licitação 

  

 


