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Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte às 09h00min, na sede do Serviço Social da 

Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em Curitiba/PR, a Comissão de Licitações do Sistema 

FIEP e sua Equipe de Apoio, deu início aos trabalhos de abertura do CONVITE EDITAL SENAI-PR  nº 

3.0154/2020 convocado para OBRA DE ADEQUAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE 

BIOLOGIA MOLECULAR – SENAI ISI ELETROQUÍMICA.  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 licitação 

do Sistema FIEP, e ficou disponível para quaisquer outros interessados na participação. Nesse momento, a 

Comissão de Licitação reforça que não serão concedidos aditivos nos termos do item 14.1 do Edital, que o prazo 

para esclarecimentos e impugnações venceu no dia 23/06/2020 e a Comissão entende que quando as empresas 

decidem participar de uma licitação e entregam os respectivos envelopes, concordam e atendem tudo o que foi 

solicitado no edital e seus anexos e que leram e entenderam integralmente o que neles estava escrito. A 

Comissão informa que foram recebidos por emissário os envelopes de habilitação e proposta comercial, ambos 

lacrados, das empresas: BUFFALO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e ROCHCONSULT ENGENHARIA E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-EPP. Iniciada a sessão foram recebidos os envelopes de 

habilitação e proposta comercial, ambos lacrados, das empresas: TOWER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, PGC 

ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CAPITAL SUL ENGENHARIA EIRELI, DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA. 

Com base no item 6.5 do preâmbulo do edital a Comissão de Licitação informa que será invertido o 

procedimento, abrindo primeiramente os envelopes de N° 02, contendo PROPOSTAS COMERCIAIS, 

classificando os proponentes pela ordem crescente dos menores preços, e só então abrindo os envelopes de N° 

01, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, iniciando com o do proponente classificado em primeiro 

lugar, e assim sucessivamente, se necessário. A Comissão realizou consulta ao link 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc e 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php conforme exigência do Edital, restando as empresas 

IDÔNEAS. Abertos os envelopes de proposta comercial das empresas participantes, os documentos foram 

vistados pela Comissão e em seguida por todos os presentes. A Comissão de Licitações registrou que as 

propostas comerciais das empresas: BUFFALO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foi apresentada com 10 (dez) 

folhas e sem CD; ROCHCONSULT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-EPP foi 

apresentada com 09 (nove) folhas e com CD; TOWER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA foi apresentada com 11 

(onze) folhas e sem CD; PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA foi apresentada com 11 (onze) folhas e sem CD;  

CAPITAL SUL ENGENHARIA EIRELI foi apresentada com 11 (onze) folhas e sem CD; DALL MACEDO 

ENGENHARIA LTDA foi apresentada com 10 (dez) folhas e sem CD. Neste momento a Comissão de Licitação 

solicitou aos representantes das empresas TOWER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, PGC ENGENHARIA DE 

OBRAS LTDA, CAPITAL SUL ENGENHARIA EIRELI e DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA o envio do arquivo 

conforme o item 1.b do Anexo II do Edital. Também foi solicitado através de telefone que a empresa BUFFALO 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA encaminhasse os arquivos em formato eletrônico, onde todos foram recebidos 

no momento da sessão. Apenas a empresa DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA não encaminhou os arquivos 

digitais nesse momento, pois a Representante da empresa alegou não ser possível devido a ausência de 

pessoal em escritório, sendo assim, a proposta foi analisada fisicamente. A Comissão de Licitações registrou por 

ordem crescente as propostas comerciais das empresas: BUFFALO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

apresentada no valor total de R$ 217.998,22 (duzentos e dezessete mil novecentos e noventa e oito reais e vinte 

e dois centavos); CAPITAL SUL ENGENHARIA EIRELI apresentada no valor total de R$ 232.919,97 (duzentos e 
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trinta e dois mil novecentos e dezenove reais e noventa e sete centavos); PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 

apresentada 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); TOWER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA apresentada no valor total de R$ 252.052,99 (duzentos e 

cinquenta e dois mil cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos); DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA 

apresentada no valor total de R$ 256.069,27 (duzentos e cinquenta e seis mil sessenta e nove reais e vinte e 

sete centavos); ROCHCONSULT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-EPP 

apresentada no valor total de R$ 264.681,80 (duzentos e sessenta e quatro mil seiscentos e oitenta e um reais e 

oitenta centavos). Registra-se que a representante da empresa DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA se 

ausentou da sessão neste momento, assinando declaração respectiva. Não houve observações com relação aos 

documentos apresentados. A Comissão julgou todas as propostas classificadas. A Comissão questiona aos 

representantes presentes se existe intenção de recurso desta fase de proposta comercial, onde todos os 

presentes concordaram em renunciar o direito de recurso. Devido a ausência de representante presente das 

empresas BUFFALO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e ROCHCONSULT ENGENHARIA E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-EPP a Comissão entrou em contato via telefone no momento da 

sessão, onde questionou aos representantes das empresas se os mesmos abrem mão do direito de recurso, 

onde estes concordaram. Reitera-se que a empresa DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA já havia assinado 

declaração de saída onde consta que a empresa abre mão do direito de recurso. Dado andamento aos trabalhos, 

procedeu-se a abertura dos envelopes de habilitação das três proponentes melhores classificadas, conforme 

item 6.5 do Instrumento Convocatório, empresas BUFFALO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CAPITAL SUL 

ENGENHARIA EIRELI e PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. Os documentos foram vistados pela Comissão 

e em seguida pela representante presente. A Comissão de Licitações registrou que a documentação de 

habilitação das empresas: BUFFALO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foi apresentada com 60 (sessenta) 

folhas. CAPITAL SUL ENGENHARIA EIRELI foi apresentada com 30 (trinta) folhas; PGC ENGENHARIA DE 

OBRAS LTDA foi apresentada com 33 (trinta e três) folhas. Registra-se que o representante da empresa 

CAPITAL SUL ENGENHARIA EIRELI se ausentou da sessão assinando declaração respectiva. Haja vista 

necessidade de avaliação técnica e conferência dos documentos de habilitação apresentados, a Comissão de 

Licitações resolveu suspender a sessão. A Comissão de Licitações do Sistema FIEP anunciou que o resultado 

final será divulgado no site www.sistemafiep.org.br/licitacao/html. Nada mais havendo a tratar, a Comissão de 

Licitações do Sistema FIEP encerra esta sessão, determinando a lavratura da ATA que vai por todos os 

presentes assinada. 
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