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Protocolo: 14013/2018 Edital: Concorrência Pública 699/2018 

Objeto: 
REFORMA DA COBERTURA E DAS FACHADAS - MARECHAL CÂNDIDO 
RONDON 

Critério de 
julgamento 

Menor preço GLOBAL 

Abertura: 19 09 2018 

 
1 – PARTICIPANTES 

Nº EMPRESAS PROPOSTAS 

01 PLAMEN PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 199.859,41 

02 DV TECNOLOGIA LTDA R$ 210.605,72 

OBSERVAÇÕES: Conforme constatado na ata da sessão de abertura, publicada no site do Sistema FIEP em 
18/09/2018, foi realizada a inversão das fases como previsto no item 6.6 do preâmbulo do edital, abrindo 
primeiramente os envelopes de N° 02, contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS. 
 

Analisando os documentos apresentados a Comissão de Licitação solicitou ao representante a empresa 
PLAMEN PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI, via telefone, que encaminhasse os arquivos digitais 
conforme o item 2 b) do anexo II do edital, para o e-mail da Equipe Técnica presente sem sessão.  
 
De posse de todos os arquivos digitais, a Equipe Técnica, em sessão, analisou as propostas apresentadas 
informando: “Conforme análise nas propostas ambas atendem ao solicitado em edital”.  
 
Após análise, em sessão pública, das propostas apresentadas, restaram classificadas: 
- Em primeiro lugar, a proposta apresentada pela empresa PLAMEN PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES 
EIRELI no valor total de R$ 199.859,41 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e 
quarenta e um centavos); e  
- Em segundo lugar, a proposta apresentada pela empresa DV TECNOLOGIA LTDA no valor total de R$ 
210.605,72 (duzentos e dez mil, seiscentos e cinco reais e setenta e dois centavos). 
 
Haja vista a obediência do prazo recursal na fase de proposta comercial, foi questionado pela Comissão de 
Licitação o representante da empresa DV TECNOLOGIA LTDA o qual renuncia ao prazo recursal, e ratifica no 
momento da sessão. Já o representante da empresa PLAMEN PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI 
também renúncia, neste ato, ao direito de interpor recurso do julgamento da proposta comercial após ligação 
realizada em sessão pública à empresa perante a empresa participante. 
 
Diante do fato, a Comissão de PLAMEN PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI A e DV TECNOLOGIA 
LTDA. 
 

 
 

2 – PARTICIPANTES 

Nº EMPRESAS HABILITAÇÃO 

01 PLAMEN PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI SIM 

02 DV TECNOLOGIA LTDA NÃO 

OBSERVAÇÕES: Após renúncia do prazo recursal na fase de proposta comercial, foi realizada a abertura dos 
envelopes de habilitação, onde foram analisados os documentos pelas empresas presentes. 

 

 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 com base no parecer técnico observa: 
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1. PLAMEN PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI 
Documentação de acordo com os requisitos do edital. 
 

2. DV TECNOLOGIA LTDA 
Não atende aos itens: 
- 4.2 c.2 e 4.3 c.2, pois o atestado de capacidade técnica emitido pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industria - SENAI Acervo nº 456024 trata-se de substituição e execução de forro de 
pvc, não caracterizando obra de reforma de cobertura; e o atestado de capacidade técnica emitido 
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industria - SENAI Acervo nº 448303 trata-se de execução 
de obra de reforma civil com instalações complementares, também não caracterizando obra de 
reforma de cobertura, conforme solicitado em edital. 
 

 

Sendo assim, restou HABILITADA a empresa PLAMEN PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI e 
INABILITADA a empresa DV TECNOLOGIA LTDA. 

 

3 – JULGAMENTO 
Diante dos fatos e com base no parecer técnico da Gerência de Obras e Engenharia, a Comissão de Licitação 
julga HABILITADA a empresa PLAMEN PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI, cumpridas as condições 
estabelecidas no Edital e INABILITADA a empresa DV TECNOLOGIA LTDA. 
 

VALOR MÁXIMO GLOBAL ESTIPULADO EM EDITAL R$ 217.222,29 

VALOR DA EMPRESA 1ª CLASSIFICADA R$ 199.859,41 

VALOR DO DESCONTO R$ 17.362,88 
 

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

 
Curitiba, 02 de outubro de 2018. 

 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 

Priscila Ranzani Oliva 
Comissão de Licitação 

 
Vanessa Cristina de Siqueira 

Comissão de Licitação 
 


