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Protocolo: 13833/2018 Edital: CP 547/2018 

Objeto: 
OBRA DE CONTINUIDADE - SEGUNDA FASE ISI E IST - ENGENHARIA DE 
ESTRUTURAS - SENAI MARINGÁ CTM 

Critério de 
julgamento 

Menor preço GLOBAL 

Abertura: 27 07 2017 

 
 

Recorrente: RAC ENGENHARIA S.A. 

Contrarrazoante: COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA 

Comissão: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1. 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

• É tempestivo o recurso apresentado pela empresa RAC ENGENHARIA S.A. no dia 24 de 

agosto de 2018 as 16h15min, meio físico, contra o julgamento de habilitação publicado em 17 

de agosto de 2018; 

• Oportunizadas as contrarrazões, a empresa COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA 

apresentou, em meio eletrônico, tempestivamente, no dia 30 de agosto, às 17h31min.  

 

2. 

 

DAS RAZÕES RECURSAIS 

A recorrente RAC ENGENHARIA S.A., com base no recurso publicado no site do Sistema FIEP alega: 

1) Que já no início da fase de habilitação a Recorrente fez 09 considerações sobre a habilitação da 

empresa Costa Oeste e mesmo assim a Comissão de Licitações entendeu que a 

Contrarrazoante teria preenchido todos os requisitos de habilitação; 

2) Que a empresa Costa Oeste, embora tenha apresentado certidão de regularidade municipal na 

sessão pública, já na sequencia perdeu sua condição de habilitada. Atualmente a 

Contrarrazoante possui Certidão Tributária Positiva junto ao município de Cascavel PR, local de 

seu domicílio tributário; 

3) Que a regularidade fiscal é um dos requisitos fundamentais para a habilitação, conforme artigo 

12, IV do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. Observando que a licitante deve 

manter hígidas todas as condições de habilitação durante todo o procedimento licitatório; 

4) Mesmo que seja considerado que a Costa Oeste apresentou certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa no momento da apresentação da documentação, não houve diligência por parte da 

licitante para que a empresa mantivesse sadias todas as condições de sua habilitação durante o 

procedimento licitatório; 

5) Que a não manutenção das condições de habilitação é uma das hipóteses de previsão de 

rescisão contratual, conforme o item 16.1.11 do Edital; 

6) Que as diversas irregularidades em relação aos responsáveis técnicos da Contrarrazoante não 

poderão ser saneadas em sua proposta comercial, tendo em vista que o momento para que isso 

ocorra já passou; 

7) Que o engenheiro mecânico Edson Luiz Belido, já é responsável técnico por mais de 3 
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empresas, não podendo responder em momento algum pelas responsabilidades técnicas da 

Costa Oeste, conforme texto do artigo 18, parágrafo único da Resolução nº 336/1989, do 

CONFEA, o profissional somente pode ser responsável por 3 pessoas jurídicas; 

8) Mesmo que seja feita a substituição do engenheiro, isso não é possível de ser realizado na fase 

de habilitação, pois somente é admitido durante a execução contratual, e nunca durante a fase 

de habilitação já que, durante a fase de habilitação é vedada a inclusão de novos documentos, 

que já deveriam constar na proposta inicial; 

9) Que a Contrarrazoante não indicou outro engenheiro mecânico, a empresa não possui 

responsável técnico por essa responsabilidade. Todos os outros responsáveis técnicos não 

possuem tal expertise;  

10) Expõe a resolução nº 218 do CONFEA, que estabelece que a atividade de apresentação de 

projetos e atividade envolvendo sistema de refrigeração e de ar condicionado é atividade 

exclusiva de engenheiro mecânico, sendo assim os engenheiros civil e eletricista, os outros 

responsáveis técnicos da Costa Oeste, não possuem como competência a construção de 

sistemas de refrigeração e ar condicionado; 

11) Que a substituição mencionada no item 4.3, alínea “a” do Anexo II do Edital refere-se somente à 

fase de execução contratual, e não à fase de execução da habilitação; 

12) Que o profissional Edson Luiz Belido, indicado pela empresa não pode assumir a 

responsabilidade técnica da Contrarrazoante, por violar a literalidade do artigo 18 parágrafo 

único da Resolução 336/1989 do CONFEA, e também por não ser admitida a substituição de 

profissionais (e inclusão de novos documentos) durante esta fase da licitação; 

13) Que os engenheiros eletricistas Túlio A. Aguiar e Marcelo S. Monteiro tem remuneração mensal 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que viola integralmente o piso salarial da categoria. Como a 

proposta da Contrarrazoante já foi classificada, o momento para se promover qualquer 

saneamento em sua composição de custos já finalizou, pois é evidente que estabelecer piso 

salarial muito inferior ao que se exige da categoria, isso haverá impacto em sua proposta já 

classificada; 

14) Que o Acórdão do TCU 719/2018 para que o licitante possa realizar o saneamento da proposta 

comercial, aplica-se somente à fase de classificação, e não à fase de habilitação; 

15) Que os contratos de prestação de serviço dos engenheiros eletricistas apresentados na fase de 

habilitação, não serão aceitos pelo CREA-PR, pois os requisitos para esses profissionais são os 

seguintes: carga horária definida; remuneração mensal de um salário mínimo mensal para cada 

hora trabalhada e prazo de contrato de até 4 anos; 

16) Que a Contrarrazoante não cumprirá com o solicitado no item 10.1, Anexo II do Edital, que 

determina a empresa apresentar em cinco dias úteis, certidão do CREA com os profissionais 

elencados. 

17) Que seja inabilitada a empresa Costa Oeste. 

3. 

 

DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS 

A contrarrazoante COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA, com base no recurso publicado no site do 

Sistema FIEP alega: 

1) Que a Certidão Positiva de Débitos apresentada pela Recorrente juntamente com seu recurso, é 

datada de 22/08/2018, ou seja, 26 dias após a data da sessão de abertura das propostas, que 
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ocorreu em 27/07/2018; 

2) Que a regra é que o licitante apresentar a documentação que atenda as condições 

estabelecidas pela Administração no edital na sessão de abertura dos envelopes de habilitação; 

sendo assim, a empresa Costa Oeste apresentou em 27/07/2018, durante a sessão de abertura 

dos envelopes de habilitação, a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, com validade de 90 

dias; 

3) Anexa às Contrarrazões “Certidão Explicativa”, assinada pelo Diretor da Receita Municipal, 

afirmando que a certidão emitida na data de 22/08/2018 – positivando os débitos da 

Contrarrazoante em relação ao imposto ISS, em que o tomador de serviço, que é o próprio 

Município de Cascavel, ter retido o imposto em decorrência de ser ele próprio o contratante, e 

sendo assim, ser sua – Município – a incumbência do tributo; 

4) Que a Contrarrazoante, nada devia na data de 22/08/2018 ao Município de Cascavel, pois a 

Certidão Positiva que foi apresentada em fase recursal não reproduz a realidade. Prova disso é 

que na data de 30/08/2018 foi expedida Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (anexo); 

5) É equivocado a sustentação da Recorrente que existe irregularidade em relação ao Engenheiro 

Mecânico Edson Luiz Belido, na medida em que referido profissional já é responsável por mais 

de 3 empresas; 

6) Reforça que é no momento da assinatura do contrato que serão sopesadas as questões afetas 

a quantidade de empresas para qual o profissional responde tecnicamente, havendo, portanto, 

possibilidade de até esta data ocorrer a retirada do Engenheiro Edson Luiz Belido da condição 

de responsável técnico de uma destas empresas ou ainda, sua substituição; 

7) Que a alegação da Recorrente que os Engenheiros Eletricistas Túlio A. Aguiar e Marcelo da S. 

Monteiro tem remuneração que viola integralmente o piso salarial da categoria, por ser de R$ 

500,00 mensais. Que neste sentido a Constituição Federal e a CLT já consubstanciam 

determinação legal que obrigam os participantes de licitações para a execução de quaisquer 

serviços, inclusive obras, a cumprirem os acordos e convenções coletivas de trabalho; 

8) Que não há norma específica que exija a observância dos acordos e convenções como limite 

mínimo na formulação dos orçamentos das licitantes, bem como não há determinação expressa 

para que as comissões de licitação considerem esses fatores no julgamento das propostas de 

preços de certames; 

9) Cita o Acórdão 2.144/2006 do TCU, resumindo que a fixação em edital de remuneração mínima 

a ser paga pela empresa contratada aos profissionais alocados na execução dos serviços é 

vedada pelo artigo 40, inciso X, da Lei 8.666/1993, ressalvados, contudo, os pisos 

remuneratórios estabelecidos em convenções coletivas de trabalho, ou seja, que o TCU se 

manifestou no sentido de ser permitida a previsão em editais licitatórios, como critério de 

habilitação das propostas, dos pisos remuneratórios estabelecidos em acordos e convenções 

coletivas de trabalho. Esse critério de julgamento, no entanto, já estaria implícito pois, segundo 

o Relator a CF/88 e a CLT impõe a empresa contratada a observância desses limites; 

10) Requer seja negado provimento ao recurso apresentado pela empresa RAC. 

4. 

 

PARA INFORMAÇÃO: 

De pronto cumpre informar que o Tribunal de Contas da União tem jurisprudência consolidada no 

sentido que os Serviços Sociais Autônomos não se submetem às regras da Lei nº 8.666/93, posto que 
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não integram a Administração Pública, tal como delimita seu artigo 1º. 

 

Ainda, a jurisprudência da Corte de Contas reconhece a plena autonomia dos Conselhos Nacionais 

dos Serviços Sociais Autônomos para editarem seus próprios Regulamentos de Licitações e Contratos, 

no caso do SENAI o Ato Ad Referendum do Conselho Nacional nº 02/1998. Nesse contexto tem-se que 

as licitações do SENAI se pautam pelo seu Regulamento de Licitações e Contratos (RLC). 

 

Salienta-se, ainda, que os processos de licitação realizados pelo SESI/SENAI atendem aos 

Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da 

Probidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhe são 

correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo. Tais princípios estão 

estabelecidos no Art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, no qual está respaldado o 

presente Edital. 

 

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

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

habilitação e de todos os documentos apresentados, bem como a análise de todas as razões recursais e 

contrarrazões apresentadas.  

 

DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSO E CONTRARRAZÕES 

1. Sobre a alegação da Recorrente quanto as 09 considerações postas em Ata da Sessão de 

Abertura. 

Esta Autoridade Competente entende que a Comissão de Licitação do Sistema FIEP respondeu 

todas as considerações em Julgamento publicado no dia 17/08/2018 o qual relatou a habilitação das 

empresas COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA e RAC ENGENHARIA S.A. 

 

2. Da validade da Certidão de Tributos Municipais apresentada pela Contrarrazoante, sua 

regularidade e manutenção.  

 

Analisando a Certidão apresentada no dia 27/07/2018 nº 61893/2018 com status de CERTIDÃO 

POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA, a qual foi emitida em 17 de julho de 2018 com 

validade de 90 (noventa) dias findando em 15/10/2018, está claro que atende ao exigido no item 4.2 f) do 

preâmbulo do edital 547/2018.  

 

Acontece que durante o prazo recursal, a Recorrente apresentou Certidão Positiva, nº 

76055/2018, emitida em 22/08/2018, para os Tributos de ISS do Município de Cascavel, sendo devedora 

a Contrarrazoante. 

 

A Comissão de Licitações, anteriormente ao recebimento das Contrarrazões, realizou diligência 

junto a Prefeitura de Cascavel, onde foi informado via telefone e posteriormente por ofício, de que a 

empresa Contrarrazoante mantem o status de CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE 

NEGATIVA. Informação ratificada pela Certidão de n° 79215/2018 datada de 30/08/2018 apresentada 

pela Contrarrazoante.  
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Ainda, a Recorrente alega que a Contrarrazoante deve manter sua regularidade em todo 

processo licitatório, destacando o Art. 12, inciso IV do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 

Analisando o referido artigo, identifica-se que se trata de relação de documentos necessários para a 

habilitação, neste caso, regularidade fiscal - inciso IV - Certidão de Tributos Municipais. 

  

Nota-se que neste momento é feita analise em relação aos documentos exigidos em 

instrumento convocatório e não há como prever se empresas participantes deixarão de cumprir com suas 

obrigações fiscais tornando-se irregulares perante o fisco.  

 

Desta forma a manutenção da regularidade se torna obrigatória para a contratada, conforme 

disposto no item 16.1.11 do preâmbulo do edital e 7 e) do Anexo II do edital, muito bem-posto pela 

Recorrente, o que será verificado ao longo da vigência contratual pelo gestor do contrato. 

 

3. Da alegação da Recorrente quanto a participação do Engenheiro Mecânico Edson Luiz Belido 

em 03 empresas como responsável técnico expondo o Art. 18, parágrafo único da Resolução 336/1989 

do CONFEA e a vedação de substituição de profissional durante a fase de habilitação caracterizando 

inclusão de novos documentos:  

Esta Autoridade Competente ratifica a informação trazida pela Comissão de Licitações em seu 

julgamento quanto a responsabilidade técnica dos profissionais: 

 

Em outras diligências já realizadas anteriormente e também em consulta 

ao portal do CREA-PR http://www.crea-

pr.org.br/ws/transparencia/perguntas-frequentes o profissional que é 

responsável técnico por uma empresa pode ser ingressado em outra 

empresa também como responsável técnico desde que possua carga 

horária compatível e atenda ao que determina a Resolução nº 336/89 do 

Confea, que disciplina que o profissional pode ser responsável técnico 

por uma única pessoa jurídica, além da sua firma individual. Ou em 

casos excepcionais, desde que haja compatibilização de tempo e área 

de atuação, poderá ser permitido ao profissional, a critério do Plenário 

do Conselho Regional, ser o responsável técnico por até 03 (três) 

pessoas jurídicas, além da sua firma individual. O Item 4.3 a) do Anexo II 

do Edital solicita a indicação dos profissionais responsáveis técnicos, a 

qual foi feita, e o item 4.3 b) do Anexo II do Edital solicita a Certidão de 

Registro de Pessoa Física dos profissionais, a qual foi apresentada, no 

presente caso e momento não cabe analisar a quantidade de empresas 

para qual o profissional responde tecnicamente pois a comprovação de 

registro junto ao CREA de Pessoa Jurídica da licitante é solicitada antes 

da assinatura do contrato conforme item 10.1 c). Ainda em diligência 

junto a empresa COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA esta informou 

que cumpriu com o item 4.3 e) da Anexo II do Edital, comprovação de 

vínculo empregatício e que o profissional Edson Luiz Belido poderá fazer 



 
 
 

 
JULGAMENTO DE RECURSO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 547/2018 
 

 
 

 

6 / 9

parte do quadro da empresa pois existe a possibilidade de substituição 

de profissional indicado conforme consta no item 4.3 a) do Anexo II do 

Edital”. 

 

Ainda, conforme contrarrazão apresentada, somente no momento da contratação, item 10.1 c) do 

Anexo II do edital, que será verificado se o responsável técnico indicado encontra-se na Certidão de 

Registro da Pessoa Jurídica da Contrarrazoante. 

 

O fato do Engenheiro Mecânico Edson Luiz Belido, ter apresentado Certidão de Pessoa Física, na 

qual foi constatada que este é responsável técnico de outras 03 empresas, não viola o cumprimento do 

item 4.3 b) do Anexo II do edital (Certidão de Registro de Pessoa Física), pois o edital, neste momento, 

não limita o número de empresas que o profissional é responsável, também não descumpre 

antecipadamente com o item 10.1 c) do Anexo II do edital (Certidão de Registro da Pessoa Jurídica), 

documento que só será exigido antes da assinatura do Contrato, APÓS NOTIFICAÇÃO (e-mail ou 

telefonema), em até 05 (cinco) dias úteis da empresa vencedora. 

Sobre o tema, Joel de Menezes Niebuhr comenta: 

 

"Na realidade, o que importa para a Administração é que o profissional 

indicado pelo licitante efetivamente participe da execução do contrato. 

Nesse sentido, pouco importa se ele faz parte do quadro permanente do 

licitante ou não. Ora, a Administração exige atestado de 

capacitação técnico-profissional para averiguar se o licitante dispõe de 

profissional experiente. Assim sendo, o modo como o licitante dispõe 

do profissional é algo absolutamente irrelevante, se por meio de 

vínculo empregatício, se faz parte do quadro societário do licitante, 

ou se ele firmou um contrato de prestação de serviços em que se 

compromete a participar da execução do futuro contrato. Insista-se, 

o necessário para a Administração é que o licitante disponha de 

profissional com a experiência desejada. O modo como o licitante dispõe 

do profissional é irrelevante para a Administração; trata-se de questão 

que diz respeito à empresa e ao profissional”.  

 

Quanto a substituição do profissional indicado, esta Autoridade Competente informa que está 

previsto no item 4.3 a) que “serão admitidas substituições do corpo técnico apenas por profissionais de 

experiência equivalente ou superior e responsáveis técnicos da proponente perante o Conselho de 

Classe de forma justificada e mediante prévia aprovação da Coordenação de Engenharia do SENAI” em 

momento algum é destacado que a substituição fica vinculada à contratada ou que se refere à fase 

somente de contratação.  

 

Ademais, em consulta realizada na Zênite via telefone em 04/09/2018, foi constatado que o 

profissional poderá ser substituído nas fases de licitação a qualquer momento, inclusive na fase que se 
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encontra, pois, se por algum fato superveniente tiver a necessidade dessa troca de profissional, não 

significa inclusão de novos documentos, tendo em vista que a empresa já foi habilitada, já cumprindo 

com os requisitos do edital.  

 

Diante disso, alegar que somente após a contratação existe a possibilidade de substituição de 

profissional e que havendo tal feito é ilegal pois caracteriza inclusão de documentos, é falho. 

 

4. Quanto à remuneração dos profissionais Túlio Alves Aguiar e Marcelo da Silva Monteiro, ambos 

engenheiros eletricistas, violar o piso salarial da categoria conforme alegado pela Recorrente, da 

impossibilidade de saneamento da proposta conforme Acórdão do TCU 719/2018, da inclusão de novo 

documento e a não aceitabilidade pelo CREA do prazo indeterminado nos contratos apresentados. 

 

Em averiguação quanto ao solicitado em edital sobre a remuneração dos profissionais, na planilha 

apresentada pela Contrarrazoante, foi constatado o valor de R$ 74,17 (setenta e quatro reais e 

dezessete centavos) por hora para o item 01.03.04 referente ao - engenheiro eletricista com encargos 

complementares - (últimos 4 meses) ou 50% de 8 meses -, compatível com o valor apresentado pela 

Recorrente de R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta centavos) e o estipulado em edital de R$ 84,38 

(oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos). 

 

Ou seja, alegar que o valor praticado pela Contrarrazoante viola a categoria salaria do profissional, 

não faz sentido, uma vez que, em planilha orçamentária está totalmente compatível.  

 

A apresentação de contrato de prestação de serviço dos profissionais Túlio Alves Aguiar e Marcelo 

da Silva Monteiro com valores mensais de R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 465,00 (quatrocentos e 

sessenta e cinco reais) respectivamente, não entra na esfera de análise da Comissão de Licitação nem 

desta Autoridade Competente, visto que a exigência do documento é para suprir o vínculo empregatício 

dos profissionais e a empresa Contrarrazoante conforme solicitado no item 4.3 c) do Anexo II do edital. 

Além do mais, foi observado acima que os valores de remuneração para os profissionais engenheiro 

eletricista estão compatíveis, conforme planilha de preços apresentada. 

 

De forma correlata a Comissão de Licitações citou em seu julgamento o Acordão nº 719/2018 – 

TCU – Plenário com o objetivo de demostrar que mesmo se houvesse valores inferiores ao piso da 

categoria, fato que não ocorreu na proposta, não há determinação legal que obrigue a respectiva análise, 

uma vez que, é dever legal das licitantes cumprirem os acordos e convenções coletivas de trabalho 

conforme posto pela Contrarrazoante. 

 

No mesmo sentido, não há o que se confundir com apresentação de novo documento para o 

certame, a regularização do profissional junto ao CREA-PR, posto que, qualquer ajuste para fins de 

registro do profissional perante ao CREA – PJ da Contrarrazoante, não altera ou invalida os documentos 

apresentados. Reforçando esta situação, no caso de o Contrato de Prestação de Serviços apresentado 

para a licitação, tenha que ser alterado diante do Conselho de Classe.  

 

Por fim, esta Autoridade Competente, também ratifica a decisão já tomada pela Comissão de 
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Licitação quanto ao prazo de vigência dos contratos de prestação de serviços apresentados sendo: 

 

Quanto ao tempo de duração, destacado no Contrato de Prestação de 

Serviço, CLÁUSULA SEXTA — DO PRAZO, ser indeterminado, o fato 

não figura motivo de ilegalidade visto se tratar de contrato celebrado 

entre “privados”, de acordo com a legislação civil comum, conforme 

relatado nos Acórdãos 126/2007, 772/2009, ambos do Plenário e 

Acórdão 6.466/2010, 2.ª Câm., rel. Min. José Jorge, da mesma forma se 

entende sobre a falta de especificação da jornada de trabalho. 

 

Vejamos o assunto já exaurido pelo TCU: 

 

“... abstenha-se de exigir que as empresas licitantes tenham, em seu 

quadro permanente, determinados profissionais, pois a jurisprudência do 

TCU é pacífica no sentido de reconhecer que o funcionário apontado a 

atender às exigências de qualificação técnico-profissional possa ser 

vinculado à empresa por meio de contrato de prestação de serviços, 

celebrado de acordo com a legislação civil comum, sem, 

necessariamente, possuir vínculo trabalhista com a empresa licitante, cf. 

Acórdãos nºs 2.297/2005-P, 361/2006-P, 291/2007-P, 597/2007-P, 

1.110/2007-P, 1.901/2007-P e 2.382/2008-P. (Grifo nosso)” 

 

Portanto, o fato trazido pela Recorrente que o CREA-PR não aceitará os contratos apresentados 

em momento algum se vincula com o exigido em edital. Ainda, como já dito, qualquer ajuste para fins de 

registro do profissional junto ao CREA – PJ da Contrarrazoante não altera ou invalida os documentos 

apresentados. 

 

Enfim, diante de tudo aqui exposto, com base nos atos da Comissão de Licitações, esta Autoridade 

Competente entende que a empresa COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA atendeu os requisitos 

exigidos no preâmbulo do Edital, item 4. Documentos de Habilitação e Anexo II, item 4. Requisitos 

Complementares para Habilitação, mantendo-se HABILITADA. 

 

4. 

 

DA CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, esta Autoridade Competente para análise dos recursos conhece das 

razões recursais e contrarrazões, eis que tempestivos, e no mérito as julga: 

 

1) IMPROCEDENTE, mantendo a decisão da Comissão de Licitação quanto a correta 

HABILITAÇÃO 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; 
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3) DIVULGUE-SE para fins de direito. 
 

Curitiba, 05 de setembro de 2018. 

 
 

ROBERTO MILLER NEUTZLING  
GERENTE CORPORATIVO DE ENGENHARIA E INVESTIMENTOS 

 
 

MANUEL EMILIO RODRIGUES 
GERENTE EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO GESTÃO E ENGENHARIA 

 
 

JOSÉ ANTONIO FARES 
DIRETOR REGIONAL DO SENAI 

 

Ciente. De acordo. 

Edevaldo Vieira De Souza  
Coordenação de Engenharia e Obras 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Priscila Ranzani Oliva 
Comissão de Licitação 

Alessandra Teodoro Silvério 
Comissão de Licitação 

Caroline Borges 
Comissão de Licitação 

 


