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Protocolo: 15771/2018 Edital: CP 879/2018 

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO LYDIO PAULO 
BETTEGA 

Critério de 
julgamento Menor preço GLOBAL 

Abertura: 08 01 2019 

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

Nº EMPRESA VALOR PROPOSTO CLASSIFICAÇÃO 

01 TOWER CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA R$ 2.584.396,64 SIM – 1º 

02 RAC ENGENHARIA S/A R$ 2.644.686,16 SIM – 2º 

03 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA R$ 2.831.443,31 SIM – 3º 

OBSERVAÇÕES: Conforme constatado na ata da sessão de abertura, publicada no site do Sistema FIEP em 08/01/2019, foi 
realizada a inversão das fases como consta no item 6.6 do preâmbulo do edital, abrindo primeiramente o envelope de N° 02, 
contendo a PROPOSTA COMERCIAL, 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 TOWER CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA pelo valor total de R$ 
2.584.396,64 (dois milhões quinhentos e oitenta e quatro mil trezentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos);  
- Em segundo lugar, a proposta apresentada pela empresa RAC ENGENHARIA S/A pelo valor total de R$ 2.644.686,16 (dois 
milhões seiscentos e quarenta e quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos); 
 - Em terceiro lugar, a proposta apresentada pela empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA pelo 
valor total de R$ 2.831.443,31 (dois milhões oitocentos e trinta e um mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e um 
centavos); 
 
Publicado julgamento da proposta, não houve intensão de recurso para a fase, sendo assim, em 16/01/2018 foi publicado no 
site do Sistema FIEP COMUNICADO I, referente a sessão de continuidade para abertura dos envelopes de habilitação das 
empresas classificadas. 

 
2 – PARTICIPANTES 

Nº EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 TOWER CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA SIM 

02 RAC ENGENHARIA S/A SIM 

03 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA NÃO 

OBSERVAÇÕES:  
A Comissão de Licitação e equipe técnica, responde aos questionamentos feitos em sessão pública de continuidade: 
 
Questionamentos da empresa TOWER CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA: 

1) Qualificação técnica não consegui detectar o item referente a manutenção-recuperação de esquadrias metálicas 

com mínimo 50 unidades, da empresa SQUADRO. 
A Comissão de Licitações responde: Após análise técnica, não foi detectado o item de manutenção/recuperação de 
esquadrias na documentação da empresa Squadro, item 4.2 c.4 do Anexo II do edital.   
 

2) Não observamos no item recuperação estrutural com 4 pavimentos ou mais na empresa SQUADRO 
A Comissão de Licitações responde: A empresa apresentou serviços referente a recuperação estrutural que se 
enquadram dentro das exigências do edital, nas páginas 37 e 40 dos documentos de habilitação da empresa 
Squadro, no atestado emitido pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, item 2 da planilha 
orçamentária – recuperação estrutural.  
 

3) Quanto a empresa RAC, observamos o atestado referente a recuperação estrutural solicitado e entendemos que os 
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apresentados tratam-se de reforço estrutural. Referente a assentamento de pastilhas observamos se tratar de 
fachada, mas o apresentando refere-se à instalação interna. 
A Comissão de Licitações responde: De acordo com documentação apresentada pela empresa RAC, no atestado 
(páginas 77 e 78) dos serviços prestados para a empresa AK3 (Edifício Ilha de Manhattan), foram executados os 
serviços de recuperação estrutural e assentamento de pastilhas cerâmicas em número compatível com o exigido 
em edital. Entende-se que através do acervo n. 548/2014, juntamente com o referido atestado de capacidade 
técnica (página 76) trata-se de uma construção de edifício que estava parcialmente construído, tendo como 
entendimento que a empresa executou o assentamento de pastilhas cerâmicas na fachada do segundo pavimento 
até a cobertura. 

 
Questionamentos da empresa RAC ENGENHARIA S/A: 
 

1) Quanto a empresa TOWER, o acervo 28-2018, não possui comprovação de 4 pavimentos, fora inserido 
documentos página 22 a 31, não consta selo de CREA. Não possui validade para comprovação dos itens 
executados, não realizou a comprovação do item 4.2 alínea c).1. 
A Comissão de Licitações responde: No atestado de capacidade técnica, página 19 dos documentos de habilitação 
da empresa Tower, é possível comprovar a execução dos serviços dos itens 4.2, alíneas c.1, pois temos que: 
• Os documentos de páginas 20 a 31, são planilha com itens dos serviços executados e o contrato de prestação 

de serviços número 4681/2016 da empresa Tower com a contratante Caixa Econômica Federal, os dois 
documentos são oriundos do atestado de capacidade técnica com o selo A054751.  

• A planilha de serviços e o contrato não são itens exigidos no edital; para que o atestado seja chancelado, 
basta a empresa levar ao Conselho de Classe o referido atestado e a ART (anotação de responsável técnico), 
o que foi realizado pela empresa.  

• O Atestado de capacidade técnica – selo A054751, é referente ao contrato de prestação de serviços número 
4681/2016 e a planilha com descrição de serviços, os quais compravam que a obra de Recuperação de 
Fachada contém 17 pavimentos. Assim sendo, a área demonstrada no Atestado A 054751, 2.721,41 m² 
atende às regras do edital no item 4.2 c.1.  

 
2) O atestado emitido pela contratante Construtora Giaconazzi Ltda, acervo 6342-2008, possui carimbo do CREA PR 

com a indicação das respectivas ART´s 614393 e 6541403, não corresponde com as informações nas CAT´s 
apresentadas que possui os números 0654139-0 e 0654140, não há indicação de substituição de ART. O mesmo 
acervo nas duas CAT´s apresentadas possuem na descrição complementar do serviço que houve uma 
transferência de responsabilidade técnica no decorrer da obra, ou seja, o mesmo é de execução parcial, não 
havendo a comprovação que a empresa executou 100% dos itens, não atende o item 4.2 alínea c).2. (Empresa 
Tower) 
A Comissão de Licitações responde: Na página 33 dos documentos de habilitação da empresa Tower, existe uma 
correção com a retificação da numeração das ART`s referente ao acervo 6342-2008, onde indica que as ART`s 
corretas são as de números 0654139-0 e 0654140. Ainda, foi verificado que houve apenas transferência de 
profissional, porém as obras foram inteiras executadas pelas empresa Tower. Sendo assim, a empresa executou 
100% do serviço de assentamento de pastilha cerâmica, item 4.2 alínea c.2.  

 
3) Quanto a empresa SQUADRO, não realizou a comprovação quanto a execução dos itens 4.2 alíneas c.2, .3 e .4 em 

nenhum dos acervos apresentados. 
A Comissão de Licitações responde: A equipe técnica não encontrou nos documentos de habilitação da empresa 
Squadro o item que comprove o exigido no 4.2 alínea c.4.  
O item 4.2 alínea c.2 é comprovado na página 76 (revestimento em placa cerâmica esmaltada para fachadas de 

10x10 cm, assentado com argamassa colante industrializada – 3.848,00 m²) dos documentos de habilitação e o 
item 4.2 alínea c.3 na página 40 (montagem e desmontagem de andaimes tipo fachadeiro – 6.900 m2) dos 
documentos de habilitação da empresa.  
 

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 Licitações observa: 

 
1. TOWER CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA 
Documentação de acordo com os requisitos do edital. 
 
2. RAC ENGENHARIA S/A 
Documentação de acordo com os requisitos do edital. 
 
3. CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA 
Não atendeu ao item: 
• 4.2 c.4 do Anexo II do Edital:  Da análise dos documentos de habilitação da empresa Squadro, não foi 

encontrado o nos documentos item que comprove que a empresa executou “Manutenção/recuperação de 
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esquadrias metálicas com mínimo de 50 unidades”. 
 

Restaram HABILITADAS as empresas TOWER CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA e RAC ENGENHARIA S/A e 
INABILITADA a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA.  

 
 
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 TOWER CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA pelo valor total de R$ 2.584.396,64 (dois 
milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), em segundo 
lugar a proponente RAC ENGENHARIA S/A com o valor total de R$ 2.644.686,16 (dois milhões, seiscentos e quarenta e 
quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), cumpridas as condições estabelecidas no Edital. 
 
4 – O valor máximo global estipulado em edital é de R$ 2.968.550,64 (dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, 
quinhentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos).  
 

VALOR MÁXIMO GLOBAL ESTIPULADO EM EDITAL R$ 2.968.550,64 

VALOR DA EMPRESA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR R$ 2.584.396,64 

VALOR DO DESCONTO R$ 384.154,00  

 
5 – Publicado julgamento de habilitação, a empresa RAC interpôs recurso tempestivamente. A empresa Tower apresentou 
suas contrarrazões, também tempestivamente. O Julgamento de Recurso foi publicado no site do Sistema Fiep, com o seu teor 
IMPROCEDENTE. 

Curitiba, 07 de fevereiro de 2019. 
 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 

Priscila Ranzani Oliva 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Alessandra Teodoro Silverio 
Presidente Suplente da 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.  

 
 
 

MANUEL EMILIO RODRIGUES 
GERENTE EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO GESTÃO E ENGENHARIA 

 
EDSON LUIZ CAMPAGNOLO  

PRESIDENTE DO SISTEMA FIEP 
 


