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Protocolo: 12557/2018 Edital: CP 220/2018 

Objeto: OBRA DE INFRA E SUPRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO – ISI 
ENGENHARIA DE ESTRUTURAS - MARINGÁ 

Critério de 
julgamento 

Menor preço por LOTE 

Abertura: 16 04 2018 

 
 

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

Nº EMPRESA VALOR 
PROPOSTO 

01 DIARC ENGENHARIA E PRÉ-FABRICADOS R$ 4.295.701,27 

02 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA R$ 4.312.329,59 

03 CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LTDA R$ 4.321.994,90 

04 MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA R$ 4.410.622,24 

05 HEAD ENGENHARIA LTDA EPP R$ 4.650.000,00 

06 RAC ENGENHARIA S/A R$ 4.869.830,80 

07 CONSTRUTORA GUETTER LTDA R$ 5.012.607,86 

OBSERVAÇÕES: Conforme constatado na ata da sessão de abertura, publicada no site do Sistema FIEP em 
16/04/2018, foi realizada a inversão das fases como consta no item 7.6 do preâmbulo do edital, abrindo 
primeiramente os envelopes de N° 02, contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, classificando os proponentes 
pela ordem crescente dos menores preços. 
 
Diante dos fatos, 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 DIARC ENGENHARIA E PRÉ-FABRICADOS pelo 
valor total de R$ 4.295.701,27 (quatro milhões, duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e um reais e vinte e 
sete centavos);  
- Em segundo lugar, a proposta apresentada pela empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
SQUADRO LTDA pelo valor total de R$ 4.312.329,59 (quatro milhões, trezentos e doze mil, trezentos e vinte e 
nove reais e cinquenta e nove centavos);  
- Em terceiro lugar, a proposta apresentada pela empresa CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LTDA pelo 
valor total de R$ 4.321.994,90 (quatro milhões, trezentos e vinte e um mil, novecentos e noventa e quatro reais 
e noventa centavos);  
- Em quarto lugar, a proposta apresentada pela empresa MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA pelo 
valor total de R$ 4.410.622,24 (quatro milhões, quatrocentos e dez mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e 
quatro centavos); 
- Em quinto lugar, a proposta apresentada pela empresa HEAD ENGENHARIA LTDA EPP pelo valor total de 
R$ 4.650.000,00 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta mil reais);  
- Em sexto lugar, a proposta apresentada pela empresa RAC ENGENHARIA S/A pelo valor total de R$ 
4.869.830,80 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta reais e oitenta centavos); e 
- Em sétimo lugar, a proposta apresentada pela empresa CONSTRUTORA GUETTER LTDA pelo valor total de 
R$ 5.012.607,86 (cinco milhões, doze mil, seiscentos e sete reais e oitenta e seis centavos). 
 
Conforme COMUNICADO I publicado no site do Sistema FIEP em 20/04/2018, foi agendada sessão de 
continuidade para abertura dos envelopes de habilitação de todas as empresas. 
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2 - PARTICIPANTES 

Nº EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 DIARC ENGENHARIA E PRÉ-FABRICADOS SIM 

02 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA NÃO 

03 CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LTDA SIM 

04 MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA NÃO 

05 HEAD ENGENHARIA LTDA EPP NÃO 

06 RAC ENGENHARIA S/A SIM 

07 CONSTRUTORA GUETTER LTDA NÃO 

OBSERVAÇÕES: Visto a necessidade de avaliação técnica e conferência dos documentos de habilitação 
apresentados foi realizada a suspensão da sessão para análise. Após recebimento do parecer técnico da área 
de Coordenação de Serviço de Engenharia, a Comissão passa a responder os questionamentos elaborados em 
sessão: 
 
Questionamento feito pela empresa CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LTDA 

1) As Empresas DIARC e SQUADRO: 
Não possuem atestados comprobatório do sistema de protensão com armadura aderida, de acordo com a 

resposta 01 do Sistema Fiep ao nosso questionamento.  

A Comissão de Licitação responde: Conforme previsto no item 19.6 do preâmbulo do edital, a fim de 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, foi realizada diligência na sede da empresa DIARC 
ENGENHARIA E PRE-FABRICADOS LTDA no dia 02/05/2018. Diante do relatório técnico emitido, foi 
constatado que os atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa DIARC atendem as 
exigências do edital. Para a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA os 
atestados de capacidade técnica apresentados exibem tecnicamente informações de execução de serviços 
similares aos solicitados em edital. Portanto, tanto os atestados apresentados pela DIARC como pela 
SQUADRO, são compatíveis com as exigências contidas no item 4.3 “c” do ANEXO II do Edital. 
 

Questionamentos feitos pela empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA 
1) A Empresa ROSA DOS VENTOS: 

Apresentou a CAT A 051.645 sendo acervo parcial e serviços em andamento, portanto o percentual de 

atendimento aos itens deve ser levado em consideração. 
A Comissão de Licitação responde: Com base no parecer técnico da área de Coordenação de Serviço de 
Engenharia, o atestado de capacidade técnica fornecido pela empresa SCHWABE — ADMINSTRADORA 
DE BENS PRÓPRIOS LTDA, selo nº A 051645, destaca no item 01 que já foram executados 40% dos 
serviços correspondentes à obra, sendo que, no item 02, estão relacionados os serviços executados, 
onde são mencionados os serviços necessários para atendimento do solicitado em edital. Diante do fato, 
o referido documento é válido. 

 

2) A Empresa DIARC: 
2.1) Apresentou positiva do profissional Izan Gomes de Lacerda e com débitos junto ao CREA. Não tem o 

item 4.3, alínea b), pois a certidão está positiva. 

A Comissão de Licitação responde: Da exigência da apresentação da Certidão de Registro de Pessoa 
Física item 4.3 “b”, do Anexo II, foi verificado que o próprio documento destaca que o profissional se 
encontra regularmente registrado nos termos da Lei Federal nº. 5.194/66 possibilitando a exercer sua 
profissão no Estado do Paraná. Ainda, no ACÓRDÃO 1708/2003 - Plenário – TCU, é destacado que na 
qualificação técnica realizada com o fim de habilitação, a comprovação da regularidade com o conselho 
de fiscalização profissional ao qual a empresa e os profissionais estejam ligados, não está prevista em lei. 
Diante do fato, uma vez que o edital solicita a apresentação da Certidão de Registro de Pessoa Física 
com registro no Conselho de Classe, não fazendo menção sobre a situação financeira do profissional, é 
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entendido que o referido documento é válido. 
 

2.2) Acervo CAT 2018/00140719 está em nome da empresa Protende Serviços de Construção Civil e em 

nome do profissional Izan, que possui débitos. 

A Comissão de Licitação responde: Conforme solicitado no item 4.3 “c” do ANEXO II do Edital é solicitado 
que o(s) profissional(is) indicado(s) como responsável(is) técnico(s) da proponente(s) executou(aram) os 
serviços exigidos em Edital, portanto, independente da empresa pela qual foi prestado os serviços o 
mérito da execução é do profissional responsável técnico. Sendo assim, o referido documento é válido. 

 

 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. DIARC ENGENHARIA E PRÉ-FABRICADOS 
Documentação de acordo com os requisitos do edital. 

 
2. CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA 

Não atende ao item: 
- 4.4 “c” do Anexo II do Edital, visto a empresa ter apresentado apenas o Balanço Patrimonial de 
2016, e o respectivo item informa que “Para empresas que apresentaram o Balanço/SPED 
conforme solicitado no item 4.4 b) para o ano de 2016, deverá apresentar Balancete do 
TERCEIRO TRIMESTRE DE 2017 (julho, agosto setembro) ou Balancete Acumulado até o MÊS 
DE SETEMBRO DE 2017, devidamente assinado pelo representante legal e contador responsável, 
devidamente habilitado junto ao CRC”. 

 
3. CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LTDA 

Documentação de acordo com os requisitos do edital. 
 
4. MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA 

Não atende aos itens: 
- 4.2 “j” e “l” do preâmbulo do edital, visto a Certidão negativa de pedidos de falência e Ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, encontrarem-se em cópias simples, quando o 
solicitado em edital, item 3.5 do preâmbulo, diz documentos em original, cópia autenticada ou 
cópia simples. No caso da cópia simples, apresentar obrigatoriamente o documento original para 
autenticação da Comissão de Licitação; 
- 4.3 “c” do Anexo II do Edital, visto os atestados de capacidade técnica emitidos pelas empresas 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI e Juliana Gadotti Feldmann 
Vieira, encontrarem-se em cópias simples, quando o solicitado em edital, item 3.5 do preâmbulo, 
diz que a empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos em original, 
cópia autenticada ou cópia simples. No caso da cópia simples, a Comissão de Licitações do 
Sistema FIEP deverá autenticar o documento apresentado pela proponente, no dia da sessão de 
abertura dos envelopes, mediante a apresentação obrigatória do documento original. Ainda, é 
exigido no respectivo item do Edital que o atestado de capacidade técnica deva ser emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado e não pessoa física como é o caso do atestado 
emitido pela Sr. Juliana Gadotti Feldmann Vieira. 

 
5. HEAD ENGENHARIA LTDA EPP 

Não atende aos itens: 
- 4.3 “c” do Anexo II do Edital, visto o atestado de capacidade técnica emitido pela empresa 
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, encontrar-se em cópia simples, quando o solicitado em edital, 
item 3.5 do preâmbulo, diz documentos em original, cópia autenticada ou cópia simples. No caso 
da cópia simples, apresentar obrigatoriamente o documento original para autenticação da 
Comissão de Licitação; 
- 4.3 “d” do Anexo II do Edital, visto a Certidão de Acervo Técnico nº 000.637/13 selo nº 043210 
apresentada, não possuir vínculo oficial com o atestado emitido pela empresa COMPANHIA VALE 
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DO RIO DOCE; 
- 4.3 “e” do Anexo II do Edital, visto a comprovação de vínculo apresentada encontrar-se em cópia 
simples, quando o solicitado em edital, item 3.5 do preâmbulo, diz documentos em original, cópia 
autenticada ou cópia simples. No caso da cópia simples, apresentar obrigatoriamente o documento 
original para autenticação da Comissão de Licitação. 

 
6. RAC ENGENHARIA S/A 

Documentação de acordo com os requisitos do edital. 
 
7. CONSTRUTORA GUETTER LTDA 

Não atende aos itens: 
- 4.2 “j” do preâmbulo do edital, visto a Certidão negativa de pedidos de falência, encontrar-se em 
cópia simples, quando o solicitado em edital, item 3.5 do preâmbulo, diz documentos em original, 
cópia autenticada ou cópia simples. No caso da cópia simples, apresentar obrigatoriamente o 
documento original para autenticação da Comissão de Licitação; 
- 4.3 “c” do Anexo II do Edital, visto o atestado de capacidade técnica emitido pela empresa 
CLUBE CURITIBANO, encontrar-se em cópia simples, quando o solicitado em edital, item 3.5 do 
preâmbulo, diz documentos em original, cópia autenticada ou cópia simples. No caso da cópia 
simples, apresentar obrigatoriamente o documento original para autenticação da Comissão de 
Licitação; 
- 4.3 “e” do Anexo II do Edital, visto a comprovação de vínculo empregatício apresentada 
encontrar-se em cópia simples, quando o solicitado em edital, item 3.5 do preâmbulo, diz 
documentos em original, cópia autenticada ou cópia simples. No caso da cópia simples, apresentar 
obrigatoriamente o documento original para autenticação da Comissão de Licitação. 

 
Diante dos fatos restaram INABILITADAS as empresas: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO 
LTDA, MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA, HEAD ENGENHARIA LTDA EPP e CONSTRUTORA 
GUETTER LTDA e HABILITADAS as empresas DIARC ENGENHARIA E PRÉ-FABRICADOS, 
CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LTDA e RAC ENGENHARIA S/A. 

 
3 – JULGAMENTO 
Diante dos fatos e com base no parecer técnico da Gerência de Obras e Engenharia, a Comissão de Licitação 
julga INABILITADAS as empresas: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA, MACHADO 
VALENTE ENGENHARIA LTDA, HEAD ENGENHARIA LTDA EPP e CONSTRUTORA GUETTER LTDA e 
HABILITADAS as empresas DIARC ENGENHARIA E PRÉ-FABRICADOS, CONSTRUTORA ROSA DOS 
VENTOS LTDA e RAC ENGENHARIA S/A, cumpridas as condições estabelecidas no Edital. 

 
 
 

VALOR MÁXIMO GLOBAL ESTIPULADO EM EDITAL R$ 5.135.749,12 

VALOR DA EMPRESA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR R$ 4.295.701,27 

VALOR DO DESCONTO R$ 840.047,85 
 
 
 
 

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

 
Curitiba, 08 de maio de 2018. 

 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Priscila Ranzani Oliva 
Comissão de Licitação 

Cláudia Maria Sluga 
Comissão de Licitação 

Caroline Borges 
Comissão de Licitação 

 


