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Protocolo: 10375/2017 Edital: CP 491/2018 

Objeto: ADEQUAÇÕES DO ESGOTO  DA UNIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

Critério de 
julgamento Menor preço GLOBAL 

Abertura: 30 07 2018 

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

Nº EMPRESA VALOR PROPOSTO CLASSIFICAÇÃO 

01 BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 273.117,07 SIM – 1º 

02 
DUAL D ENGENHARIA, SERVIÇOS E ASSESSORIA 

LTDA ME 
R$ 279.260,91 

SIM – 2º 

03 GPO PARTICIPAÇÕES E CONSTRUTORA EIRELI EPP R$ 292.299,96 SIM – 3º 

04 MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA R$ 295.810,63 SIM – 4º 

05 TSC CONSTRUÇÕES LTDA ME R$ 296.027,49 SIM – 5º 

06 SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA R$ 299.995,69 SIM – 6º 

07 HEFER CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP R$ 304.374,61 SIM – 7º 

08 ENGFER FERROVIAS LTDA R$ 316.606,73 NÃO 

OBSERVAÇÕES: Conforme constatado na ata da sessão de abertura, publicada no site do Sistema FIEP em 
30/07/2018, 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 BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI pelo valor total 
de R$ 273.117,07 (duzentos e setenta e três mil cento e dezessete reais e sete centavos), a qual 
apresentou o arquivo digital dentro do prazo concedido;  
- Em segundo lugar, a proposta apresentada pela empresa DUAL D ENGENHARIA, SERVIÇOS E 
ASSESSORIA LTDA ME pelo valor total de R$ 279.260,91 (duzentos e setenta e nove mil duzentos e 
sessenta reais e noventa e um centavos), a qual apresentou o arquivo digital dentro do prazo concedido;  
- Em terceiro lugar, a proposta apresentada pela empresa GPO PARTICIPAÇÕES E CONSTRUTORA EIRELI 
EPP pelo valor total de R$ 292.299,96 (duzentos e noventa e dois mil duzentos e noventa e nove reais e 
noventa e seis centavos), a qual apresentou o arquivo digital dentro do prazo concedido; 
- Em quarto lugar, a proposta apresentada pela empresa MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA pelo 
valor total de R$ 295.810,63 (duzentos e noventa e cinco mil oitocentos e dez reais e sessenta e três 
centavos); 
- Em quinto lugar, a proposta apresentada pela empresa TSC CONSTRUÇÕES LTDA pelo valor total de R$ 
296.027,49 (duzentos e noventa e seis mil e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos); 
- Em sexto lugar, a proposta apresentada pela empresa SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA pelo 
valor total de R$ 299.995,69 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e 
sessenta e nove centavos); 
- Em sétimo lugar, a proposta apresentada pela empresa HEFER CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP pelo valor 
total de R$ 304.374,61 (trezentos e quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e um 
centavos).  
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E desclassificada a seguinte empresa: 
 
- A empresa: ENGFER FERROVIAS LTDA, não apresentou o arquivo digital após a concessão de prazo dado 
em Ata de Sessão pública, sendo assim, não atendeu ao item 2, letra “b” e “c” do Anexo II.  
 
Concedido o prazo de recurso da fase de proposta, esse restou em branco.  
 
Conforme COMUNICADO II publicado no site do Sistema FIEP em 10/08/2018, foi agendada sessão de 
continuidade para abertura dos envelopes de habilitação das empresas classificadas. 
 

2 - PARTICIPANTES 

Nº EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI NÃO 

02 DUAL D ENGENHARIA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA ME SIM 

03 GPO PARTICIPAÇÕES E CONSTRUTORA EIRELI EPP NÃO 

OBSERVAÇÕES: Conforme Ata de Sessão de Continuidade e item 6.6 do Edital, foram abertos somente os 
envelopes das três empresas melhores classificadas, segue a verificação.  
 
A Comissão de Licitações recebeu parecer técnico da Coordenação de Engenharia, e passa a responder os 
questionamentos feitos em sessão de continuidade: 
 
O representante da empresa BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI realizou as seguintes observações:  

1) A empresa GPO não apresentou o cálculo da capacidade financeira assinada pelo contador” 
Resposta: Em análise dos documentos da empresa GPO, foi verificado que o demonstrativo em folha 
isolada dos cálculos indicadores, item 4.4 c do Anexo II do Edital, não está assinado por contabilista 
responsável, em desacordo com o respectivo item.  

 
A empresa DUAL D ENGENHARIA realizou as seguintes observações:  

1) A empresa Buhring não atendeu as exigências do item 4.3 letra ‘c’ do Edital que diz: Atestado de 

capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica. Pois bem, a empresa supracitada apresentou um 

atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa física, senhora  

Suzi Mara Belo, CPF 037.361.199-41, desrespeitando assim o Edital. O mesmo atestado supracitado 

não apresenta o exigido no item 4.3 letra ‘c’ item 1 rede de esgoto. 

Resposta: O atestado de capacidade técnica entregue pela empresa Buhring, foi emitido por pessoa 
física, em desacordo com o item 4.3 c do Anexo II do edital. Ainda, a área técnica emitiu parecer onde 
ratifica a informação de que não foi comprovada a execução rede de esgoto, em desacordo com item 
4.3 – 1 do Anexo II.  
 
2) A empresa (Buhring) não apresentou as demais copias do contrato social e a princípio o mesmo 

não está consolidado. 
Resposta: O contrato social da empresa Buhring no qual o conteúdo consta a primeira alteração 
contratual de transformação de sociedade Limitada para Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada – Eireli, no qual em sua cláusula sétima transcreve o ato constitutivo devidamente alterado. 
Sendo assim, a empresa atende ao item 4.2 l do Edital.   

 
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. BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI 
Não atendeu aos itens: 
• 4.3 “c” – Anexo II: o atestado de capacidade técnica entregue pela empresa Buhring, foi 

emitido por pessoa física; 
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• 4.3 “c” -1 do Anexo II: não foi comprovada a execução rede de esgoto.  
Desta forma, a proponente BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI resta inabilitada.  
 

2. DUAL D ENGENHARIA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA ME 
Documentação de acordo com os requisitos do edital. 

 
3. GPO PARTICIPAÇÕES E CONSTRUTORA EIRELI EPP 

Não atendeu ao item: 
• 4.4 “c” do Anexo II do Edital: pois o documento entregue pela empresa GPO não contém a 

assinatura do contabilista responsável, em desacordo com o respectivo item. 
Desta forma, a proponente GPO PARTICIPAÇÕES E CONSTRUTORA EIRELI EPP resta 
inabilitada.  

 
Diante dos fatos restou HABILITADA a empresa DUAL D ENGENHARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA 

e INABILITADAS as empresas BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI e GPO PARTICIPAÇÕES E 
CONSTRUTORA EIRELI EPP. 

3 – JULGAMENTO 
Diante dos fatos e com base no Parecer Técnico da Coordenação de Engenharia, anexado ao processo, 
julgamos vencedora do certame e classificada em primeiro lugar a proponente DUAL D ENGENHARIA, 
SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA ME pelo valor total de R$ 279.260,91 (duzentos e setenta e nove mil, 
duzentos e sessenta reais e noventa e um centavos), cumpridas as condições estabelecidas no Edital. 
 
4 – O valor máximo global estipulado em edital é de R$ 398.944,77 (trezentos e noventa e oito mil, novecentos e 
quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos). 
 

VALOR MÁXIMO GLOBAL ESTIPULADO EM EDITAL R$ 398.944,77 

VALOR DA EMPRESA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR R$ 279.260,91 

VALOR DO DESCONTO R$ 119.683,86 
 

5 – Oportunizado o prazo recursal, este transcorreu em branco.  
  
6 – À autoridade superior para homologar. 

 
Curitiba, 06 de setembro de 2018. 

Edevaldo Vieira De Souza  

Coordenação de Engenharia e Obras 

Caroline Borges 

Comissão de Licitação 

Fabricio Daniel Nichele 

Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Alessandra Teodoro Silverio 

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 

 
 


