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Protocolo: 11507/2017 Edital: CP 887/2018 

Objeto: OBRA ADEQUAÇÃO DE COBERTURAS – SESI / SENAI - MARINGÁ ZONA 5 

Critério de 
julgamento 

Menor preço por GLOBAL 

Abertura: 04 02 2019 

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

Nº EMPRESA VALOR PROPOSTO CLASSIFICAÇÃO 

01 COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA R$ 352.614,21 SIM – 1º 

02 BRDL CONSTRUTORA E INCORPORADORA  R$ 352.624,68 SIM – 2º 

03 RB MARQUES ME R$ 396.075,09 SIM – 3º 

OBSERVAÇÕES: Conforme constatado na ata da sessão de abertura, publicada no site do Sistema FIEP em 
04/02/2019, foi realizada a inversão das fases como consta no item 6.6 do preâmbulo do edital, abrindo 
primeiramente os envelopes de N° 02, contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, classificando os proponentes 
pela ordem crescente dos menores preços. 
 
 
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 COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 
pelo valor total de R$ 352.614,21 (trezentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e 
um centavos);  
 
- Em segundo lugar, a proposta apresentada pela empresa BRDL CONSTRUTORA E INCORPORADORA pelo 
valor total de R$ 352.624,68 (trezentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta 
e oito centavos);  
 
 - Em terceiro lugar, a proposta apresentada pela empresa RB MARQUES ME pelo valor total de R$ 396.075,09 
(trezentos e noventa e seis mil, setenta e cinco reais e nove centavos). 
 
Publicado julgamento da proposta, não houve intensão de recurso para a fase, sendo assim, em 13/02/2019 foi 
publicado no site do Sistema FIEP COMUNICADO III, referente a sessão de continuidade para abertura dos 
envelopes de habilitação das empresas classificadas. 
 

 
2 – PARTICIPANTES 

Nº EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA SIM 

02 BRDL CONSTRUTORA E INCORPORADORA  NÃO 

03 RB MARQUES ME 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. COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 
Documentos de acordo com o edital. A empresa Coviartes está habilitada.  
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2. BRDL CONSTRUTORA & INCORPORADORA 
Não atende aos itens: 
- 4.2 “a” do preâmbulo do Edital: Carta assinada pelo Sr. Carlos, o qual não tem poderes, tendo em 

vista que no Contrato Social da empresa, o único sócio administrador, é o Sr. Reginaldo; 
- 4.2 “b” do preâmbulo do Edital: Declaração assinada pelo Sr. Carlos, o qual não tem poderes, 

tendo em vista que no Contrato Social da empresa, o único sócio administrador, é o Sr. Reginaldo; 
- 4.2 “j” do preâmbulo do Edital: Não entregou a certidão de falência; 
- 4.2 “o” do preâmbulo do Edital: Documento assinado pelo Sr. Carlos, o qual não tem poderes, 

tendo em vista que no Contrato Social da empresa, o único sócio administrador, é o Sr. Reginaldo; 
- 4.2 “a” do Anexo II do Edital: Declaração de Responsabilidade por Acidentes Pessoais assinada 

pelo Sr. Carlos, o qual não tem poderes, tendo em vista que no Contrato Social da empresa, o único 
sócio administrador, é o Sr. Reginaldo; 

- 4.2 “c” 1: A empresa BRDL apresentou dois atestados de capacidade técnica, um emitido pela 
M.A.R. WILLE & CIA LTDA ME (páginas 32 e 33) e outro pela Associação Dos Condôminos Do Centro 
Médico Camélias (páginas 34 a 38). No primeiro consta a execução de 250,85m2 de cobertura 
metálica com telha sanduíche (pág.33) e no segundo 2.149,52m2 de cobertura metálica em telha 
sanduíche (pág. 38), atendendo tecnicamente ao solicitado no edital 887/2018 - Retificação I, porém, 
os dois atestados estão em cópia simples, em desacordo com o item 3.4 do preâmbulo do Edital, o 
qual diz que: “3.4 A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos 
relacionados no item 4, deste preâmbulo e item 4 do Anexo II, em original, cópia autenticada ou cópia 
simples. No caso da cópia simples, a Comissão de Licitações do SESI deverá autenticar o documento 
apresentado pela proponente, no dia da sessão de abertura dos envelopes, mediante a apresentação 
obrigatória do documento original. Neste caso, a autenticação só será válida para efeitos da presente 
licitação”. 

- 4.2 “d” do Anexo II do Edital: Atestado de visita técnica assinado pelo Sr. Carlos, o qual não tem 
poderes, tendo em vista que no Contrato Social da empresa, o único sócio administrador, é o Sr. 
Reginaldo; 

- 4.2 “e” do Anexo II do Edital: Termo assinado pelo Sr. Carlos, o qual não tem poderes, tendo em 
vista que no Contrato Social da empresa, o único sócio administrador, é o Sr. Reginaldo; 

- 4.3 “a” do Anexo II: Declaração assinada pelo Sr. Carlos, o qual não tem poderes, tendo em vista 
que no Contrato Social da empresa, o único sócio administrador, é o Sr. Reginaldo; 

- 4.3 “c” – 1 do Anexo II do Edital: A empresa BRDL apresentou dois atestados de capacidade 
técnica, um emitido pela M.A.R. WILLE & CIA LTDA ME (páginas 32 e 33) e outro pela Associação 
Dos Condôminos Do Centro Médico Camélias (páginas 34 a 38). No primeiro consta a execução de 
250,85m2 de cobertura metálica com telha sanduíche (pág.33) e no segundo 2.149,52m2 de cobertura 
metálica em telha sanduíche (pág. 38), atendendo tecnicamente ao solicitado no edital 887/2018 - 
Retificação I.  

A certidão de Acervo Técnico apresentada faz referência somente ao segundo atestado 
apresentando pela empresa B.R.D.L, emitido pela Associação Dos Condôminos Do Centro Médico 
Camélias (páginas 34 a 38), portanto o primeiro atestado (emitido pela M.A.R. WILLE & CIA LTDA ME 
(páginas 32 e 33) fica invalidado (na RRT referente a esse atestado consta somente o serviço de 
projeto arquitetônico), pois descumpre o item 4.3 “c”, sendo que não contém a chancela do Conselho 
de Classe.   

Além do que os documentos estão em cópia simples, descumprindo o item 3.4 do Edital, conforme 
descrito acima, desta forma, nenhum dos atestados de capacidade técnica são aceitos para o item.  

Portanto, a empresa B.R.D.L. não antedeu ao item 4.3 “c” 1.  
 
Resta inabilitada a empresa BRDL CONSTRUTORA & INCORPORADORA.  

 
3. RB MARQUES ME 

Documentos de acordo com o edital. A empresa RB Marques está habilitada.  
 

 
Restaram HABILITADAS as empresas COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e RB 

MARQUES ME e INABILITADA a empresa BRDL CONSTRUTORA E INCORPORADORA.  
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3 – JULGAMENTO 
Diante dos fatos e com base no Parecer Técnico da Coordenação de Engenharia, anexado ao processo, 
julgamos vencedora do certame e em primeiro lugar, a proponente COVIARTES MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA pelo valor total de R$ 352.614,21 (trezentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e 
quatorze reais e vinte e um centavos), em segundo lugar a empresa RB MARQUES ME pelo valor total R$ 
396.075,09 (trezentos e noventa e seis mil, setenta e cinco reais e nove centavos) cumpridas as condições 
estabelecidas no Edital. 
 
4 – O valor máximo global estipulado em edital é de R$ 450.190,66 (quatrocentos e cinquenta mil, cento e 
noventa reais e sessenta e seis centavos).  
 
 

VALOR MÁXIMO GLOBAL ESTIPULADO EM EDITAL R$ 450.190,66 

VALOR DA EMPRESA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR R$ 352.614,21 

VALOR DO DESCONTO R$ 97.576,45  

 
5 – Publicado julgamento de habilitação, não houve intensão de recurso 
  

Curitiba, 27 de fevereiro de 2019. 
 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 

Priscila Ranzani Oliva 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Cláudia Maria Sluga 
Comissão de Licitação 

 
 

Vanessa Cristina de Oliveira 
Comissão de Licitação 

 
 

a) HOMOLOGO, nos termos dos pareceres anteriores; 
b) ADJUDICO o objeto a vencedora e autorizo a despesa.  

 
 

ROBERTO MILLER NEUTZLING  
GERENTE CORPORATIVO DE ENGENHARIA E INVESTIMENTOS 

 
MANUEL EMILIO RODRIGUES 

GERENTE EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO GESTÃO E ENGENHARIA 
 

JOSÉ ANTONIO FARES 
SUPERINTENDENTE DO SESI/PR / DIRETOR REGIONAL DO SENAI 

 


