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RECURSO ADMINISTRATIVO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 19 2  5 47/201 8 

RAC ENGENHARIA S.A.,' doravante simplesmente RAC, por seus 

advogados infra-assinados,2  vem, respeitosamente, à presença de V.Sa, na 

condição de empresa participante da concorrência em epígrafe, em razão da 

decisão da comissão Permanente de Licitação do Sistema FIEP, que habilitou 

a empresa COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA., de ora em diante apenas COSTA 

OESTE, com fundamento no art. 22, caput, do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SENAI, apresentar recurso administrativo  conforme expõe e 

requer a seguir. 

[Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n9 04.392.190/0001-90, com sede na Av. Prefeito 
Erasto Gaertner, n°819, Bacacheri, Curitiba, Paraná, Brasil, CEP 82.515-000. 
2  Procuração anexa. 
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TEMPESTIVIDADE 

De acordo tanto com o artigo 22, caput, do Regulamento de 

Licitações e Contrato do SENAI, o prazo para interposição de recurso é de 05 

(cinco) dias úteis contados da lavratura da ata de reunião da comissão 

licitante. 

A ata da sessão pública em referencia, que habilitou a empresa 

COSTA OESTE foi lavrada em 17 de agosto de 2018, sexta-feira, iniciando-se a 

contagem do prazo para recurso no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 

no dia 20 de agosto de 2018, segunda-feira. 

razões 

Sendo assim, nos termos da legislação aplicável, as presentes 

recursais são claramente tempestivas visto que deverão ser 

apresentadas ate o dia 24 de agosto de 2018, sexta-feira. 

INTRODUÇÃO 

Trata-se de processo licitatOrio promovido pelo SISTEMA FIEP/PR, 

na modalidade CONCORRÊNCIA, que visa à contratação de empresa para a obra 

de continuidade do SENAI ISI/IST, localizado na cidade de Maringá, Paraná. 

A 

habilitação e 

considera ções 

Comissão Permanente de Licitações (CPL) deu inicio a fase de 

no âmbito da sessão de julgamento, a RAC fez 9 (nove) 

sobre a habilitação a COSTA OESTE, nos seguintes termos: (a) a 

empresa não comprovou a realização de serviços de alta tensão; (b) a licitante 

COSTA OESTE não comprovou a realização de cabeamento estruturado; (c) não 

houve comprovação de realização dos serviços fotovoltaicos; (d) o contrato 

com o prestador de serviços MARCELO DA SILVA MONTEIRO apresenta 

irregularidades, especialmente o fato de a remuneração do profissional estar 

abaixo do indicado para a categoria; (e) o profissional EDSON LUIZ BELIDO já é 

o responsável por 3 (três) outras empresas; (f) o engenheiro eletricista Túlio 

SÃO PAULO (SP) 1 BRASÍLIA (DF) CURITIBA (PR) 
www.vgplaw.conn.br  - rei. 4007.2221 1 Tel. )-55 (41) 3233.0530 

2 



VG&P 

Alves Aguiar tem contrato de prestação de serviços com remuneração de R$ 

500,00 por mês, portanto, abaixo do valor da categoria; (g) não há 

demonstrações contábeis relativas ao primeiro semestre de 2018; (h) não é 

possível se realizar a comprovação do índice de endividamento da empresa; 

(i) não foi localizado o passivo exigível a longo prazo, sendo necessária para 

a composição do cálculo para o grau de endividamento; e, (j) o Anexo VIII foi 

assinado no dia 27 de julho de 2018, em desacordo com a data limite de 

realização da visita perante o Edital. 

Apesar dos apontamentos da RAC, a CPL entendeu que a empresa 

COSTA OESTE teria preenchido todos os requisitos de habilitação. Contudo, no 

curso da fase habilitatória, a empresa em questão perdeu uma das condições 

essenciais de habilitação (a regularidade fiscal junto ao MUNICÍPIO DE 

CASCAVEL), como se verificará a seguir. 

Além disso, também serão apresentados outros pontos quanto à 

habilitação da COSTA OESTE que merecem ser revistos por meio do presente 

recurso. 

Respeitosamente, faz-se necessário que o presente recurso seja 

provido, para demonstrar que a decisão da Comissão de Licitação em habilitar 

a COSTA OESTE merece ser revista, devendo ser integralmente reformada, com 

a sua consequente inabilitação da ora COSTA OESTE. 

III. MÉRITO 

3.1. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE FISCAL DA COSTA OESTE - 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO 

DE CASCAVEL - VIOLAÇÃO AO ITEM 4.2., ALÍNEA "F", DO EDITAL DE 

LICITAÇÃO 

Primeiramente, destaca-se que a empresa COSTA OESTE, muito 

embora tenha apresentado certidão de regularidade na sessão pública, já na 

sequência perdeu sua condição de habilitada. Atualmente a COSTA OESTE  
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possui Certidão Tributária Positiva junto ao MUNICÍPIO DE CASCAVEL  

Paraná, local de seu domicilio tributário. 

A regularidade fiscal é um dos requisitos fundamentais para a 

habilitação, conforme faz pressupor o art. 12, IV, do Regulamento de Licitações 

e Contratos do SENAI: 

Art. 12. Para a habilitação nas licitações poderá, observado o 
disposto no parágrafo único, ser exigida dos interessados, no 
todo ou em parte, conforme se estabelecer no instrumento 
convocatório, documentação relativa a: Hl IV) regularidade 
fiscal: [..1 c) prova de regularidade para com a fazenda federal, 
estadual e municipal do domicilio ou sede do licitante na 
forma da lei; 

Deve-se observar que a licitante deve manter higidas todas as  

condi ões de habilita ão durante todo o rocedimento licitatório motivo 

pelo qual a COSTA OESTE deve ser inabilitada, sob pena de violação ao preceito 

constitucional da isonomia e o contido no Regulamento de Licitações e 

Contratos do SENAI.3  

3  Conforme estabelece os CONSIDERANDO do Ato Ad Referendum IV 03/1998, que aprovou o Regulamento 
de Licitações do SENAI: "CONSIDERANDO que o Regulamento de licitações e contratos traduz o consenso de 
todas as entidades do sistema 's' e que sua sistematização e padronização foram feitas à luz da Constituição Federal 
e dos princípios gerais e do chamado processo licitatório, entre os que podem ser citados o da legalidade, moralidade, 
isonomia, publicidade, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo". 
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air 	ESTADO DO PARANÁ r _ 
N 
/ 

/ 	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

`, 	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CERTIDÃO1POSITIVA118DE DÉBITOS 
N" tbUbb/ZU 

A presente Certidão e VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma. 

( CONTRIBUINTE] 

Nome/Razão: 	COSTA OESTE CONSTRUCOES LTDA 	 603112 
CNRYCPF: 	02356.306/0001-00 
Endereço: 	RUA PIO XII, O 
Complemento: 
Bairro: 	CENTRO 	 CEP: 85.804-180 
Cidade: 	Cascavel 

1 FINALIDADE ] 

Licitação 

1 INFORMAÇÕES ADICIONAIS) 

Certificamos que até a presente data EXISTE(M) débito(s) tributário(s) 

Com a localização acima descrita, fica ressalvado o direito da fazenda Pública Municipal de cobrar débitos posteriormente 
constativos, mesmo referente ao periodo neste certidão compreendido. 

Cascavel, 22 de agosto de 2018. 

4 

Ú Consulta e Autenticidade da Certidão Negativa de Débitos - CND 	O 

consultar!. ri. Consuta por. ECertsiãoH 1 Númeromno` 	751:JS1, 2018 

Imprimir , 
. 	. 	-.. 	..... 
PI , a Número 	: • Ano 	i  CPF/CNPJ I 	o' N me./Razâo 	 Tipo de Certidão Em tida Data Validade 

f 	2018102.355.3045/0001-00 COSTA OESTE CONSTRUCOES LTDA 	Positiva 20/11/20111 F Página. OCIS) 	é Q 

4  A Certidão Positiva pode ser conferida no site da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL Estado do 

Paraná. Disponível em: <https://cascaveLatende.netfitUtipo/servico/valor/31/padrao/1/load/O>. Acesso 
em 22 de ago de 2018. Código de Autenticidade: WCT191202-000-JBLHHN-272647990. 
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Pois bem. A partir do momento em que a RAC foi obrigada a 

manter todas as suas obrigações tributárias higidas durante o procedimento 

licitatório, a mesma diligência com as obrigações tributárias não foi observada 

por parte da empresa COSTA OESTE. 

A manutenção das condições de habilitação é um dos requisitos 

essenciais para que se possa habilitar qualquer licitante no âmbito de qualquer 

procedimento licitatório, bem como durante toda a execução contratual. 

Positiva 

Mesmo que se considere que a COSTA OESTE apresentou Certidão 

com Efeitos de Negativa no momento da apresentação da 

documentação (contudo, com Certidão data anteriormente ao dia 24/07/2018 — 

data de realização do certame), não houve diligência por parte da licitante 

para que a empresa mantivesse hígidas todas as 

durante o procedimento licitatório. 

condições de sua habilitação 

Importante entender que a licitação ainda está em sua fase de  

classificação e habilitação já que se encontra suspensa 6  e não foi homologada. 

Assim, ao perder sua condição de habilitada antes da homologação do 

certame, deve a COSTA OESTE ser sumariamente inabilitada. 

Isto e, a partir do momento em que a licitante COSTA OESTE já 

perdeu as condições de regularidade fiscal durante o próprio procedimento de 

habilitação, tendo em vista que este se encontra em fase recursal, ou seja, ainda 

não concluído, não resta à CPL outra providência que não a inabilitação da 

licitante COSTA OESTE. 

Esse é um dos preceitos fundamentais, por exemplo, da Lei n° 8.666/1993, a obrigação do contratado 
de manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação: "Art. 55. São cláusulas necessárias 
em todo contrato as que estabeleçam: 1.1 XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
"". 

6  Art. 24. Os recursos terão efeito suspensivo (Regulamento de Licitações e Contratos do SESI) 
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Ressalta-se ainda que a não manutenção das condições de 

habilitação é uma das hipóteses de previsão da rescisão contratual, conforme 

o item 16.1.11, do Edital de Licitação: 

16.1 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito 
pelo SENAI, independentemente de interpelação ou notificação 
judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 
I...1 16.1.11 A não manutenção das condições de habilitação  
previstas neste edital.  

A partir do momento em que a COSTA OESTE possui irregularidade 

junto às suas obrigações fiscais municipais, a empresa também restará 

impedida de assinar regularmente o contrato. 

Portanto, como a licitante COSTA OESTE perdeu uma das condições 

básicas para ser declarada habilitada, qual seja a regularidade fiscal junto ao 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL, deve ser inabilitada, por haver expresso 

descumprimento dos itens 12, IV, do Regulamento de Licitações do SENAI. 

3.2. IRREGULARIDADE EM RELAÇÃO AO SEU QUADRO DE RESPONSÁVEIS 

TÉCNICOS — IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DE QUALQUER 

IRREGULARIDADE NA PROPOSTA COMERCIAL 

Ao contrário do ponderado pela r. Comissão de Licitações, as 

diversas irregularidades em relação aos responsáveis técnicos da COSTA OESTE 

não poderão ser saneadas em sua proposta comercial tendo em vista que o 

momento para que isso ocorra já passou, o que conduz, mais uma vez, à sua 

inabilitação. 

Como se verificará com maior propriedade a seguir, as diversas 

inconsistências quanto aos profissionais técnicos da COSTA OESTE não poderão 

ser corrigidas, impossibilitando a empresa de ter o objeto a si adjudicado. 

SÃO PAULO (SP) BRASÍLIA (LE)E CURITIBA (PR) 
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3.2.1. IRREGULARIDADE EM RELAÇÃO AO ENGENHEIRO EDSON LUIZ BELIDO 

— VIOLAÇÃO AO ART. 18, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N" 

336/1989, DO CONFEA — RESPONSÁVEL TÉCNICO POR 3 (TRÊS) 

EMPRESAS 

Primeiramente, em relação ao Engenheiro Mecânico EDSON Luiz 

BELIDO, destaca-se que este profissional já é responsável técnico por mais de  

3 (três) empresas, não podendo responder, em momento algum, pelas  

responsabilidades técnicas da COSTA OESTE. 

Como é o texto do art. 18, parágrafo único, da Resolução ri'? 

336/1989, do CONFEA, o profissional somente pode ser responsável por 3 (três) 

pessoas jurídicas: 

Art. 18 - Um profissional pode ser responsável técnico por uma 
única pessoa jurídica, além da sua firma individual, quando 
estas forem enquadradas por seu objetivo social no artigo 59 da 
Lei ri° 5.194/66 e caracterizadas nas classes A, B e C do artigo 1° 
desta Resolução. 
Parágrafo único - 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.  

A partir da própria documentação juntada pela COSTA OESTE, 

denota-se, nitidamente, que o profissional EDSON LUIZ BELIDO já é responsável 

técnico por 3 (três) empresas: 

Nome Civil: EDSON LUIZ BELIDO 
Carteira - CREA-PR No :PR-29220/D 
Registre Nacional : 1704057612 
Registrada(a) desde : 20/03/1997 

Filiação : ANTONIO FSELIDO COLIN 
EFIGENIA IDA SILVA BELIDO 

Data de Nascimento : 23/05/1972 
Certeira de Identidade 1 4.818.331-0 
Naturalidade : 1AGUAPITA/PR 

CPF : 77336500978 

SÃO 11( 	SP) BRASÍLIA (DE) 1 CURITIBA (PR) 
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Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico: 
38758 - DIMENSÃO ELEVADORES LTDA 
Desde: 31/10/2001 Carga Horária: 3 Horas Unidade: HORA/DIA 

40247 - AAC AR CONDICIONADO LTDA 
Desde: 23/06/2005 Carga Horária:' 3 Horas Unidade: HORA/DIA 

15646 - CONSTRUTORA DOTTO LTDA  
Desde: 08/05/2007 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA. 

OISADRO TECNICO 
NOME FUNÇÃO 	I 	ESPECIALIZAÇAO 

, 
TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA 
Edson Luiz Schmitz 	1 Engenheiro 	 I Civil 27 anos 
Edson Luiz Belido Engenheiro 	 , 1 IVIecânico 21 anos 
Tulio Alves Aguiar Engenheiro 	 i  Eletricista.  1 anos 
Marcelo da Silva 	Engenheiro 
Monteiro 

Eletricista 	 I 8 anos 
l 

Observação: Todos os profissionais indicados deverão compor o quadro de responsáveis técnicos 
da pessoa jurídica junto ao Conselho de Classe conforme destacado no Item 10.1"c" do ANENO II. 

Conforme consta do item 4 do Anexo II do Edital de Licitação Concorrência Pública n° 547/2018, 
comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência, tendo pleno 
conhecimento de todas as características dos projetos, prazos, especificidades, valores, ou seja, do objeto 
licitado, para sua perfeita execução. 

Ou seja, o Engenheiro Mecânico EDSON LUIZ BELIDO não pode ser 

responsável técnico da COSTA OESTE pelo simples fato de já ter preenchido a  

responsabilidade por 3 (três) empresas. Mesmo que se avente a substituição 

do engenheiro, isso não é possível de ser realizado na fase da habilitação. Isso 

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. 

Para atender os termos do item 4.3 do Edital, a COSTA OESTE 

declarou que os profissionais responsáveis técnicos perante o conselho de 

classe atuarão efetivamente na execução do objeto. Trata-se de declaração que 

não condiz com a realidade, já que o profissional EDSON LUIZ BELIDO não 

poderá atuar na execução deste contrato já que é responsável técnico por 

outras três empresas. 

SÃO PAULO (SP) 1 BRASÍLIA (DF) CURITIBA (PE) 
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Tratando-se de declaração que não poderá ser usada, já que não 

poderá ser cumprida, deve a empresa ser inabilitada pela CPL. 

Pelo simples fato de a COSTA OESTE não ter indiciado outro 

Engenheiro Mecânico, a empresa não possui responsável técnico por essa 

responsabilidade. Todos os outros responsáveis técnicos não possuem tal 

expertise. 

A Resolução n° 218, de 29 de junho de 1973, do CONSELHO FEDERAL 

DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CONFEA), estabelece que a atividade de 

apresentação de projetos e atividade envolvendo sistemas de refrigeração e de  

ar condicionado é atividade exclusiva de ENGENHEIRO MECÂNICO.? 

Como se pode perceber da Resolução n° 218/1973 (CoNFEA), os 

Engenheiros Civil e Eletricista, os outros responsáveis técnicos da COSTA  

OESTE não • ossuem como com etência a constru ão de sistemas de 

refrigeração e ar condicionado. 

Portanto, a partir do momento em que o Profissional EDSON LUIZ 

BELIDo não pode assumir a responsabilidade pela presente obra, a COSTA 

OESTE não preencheu o requisito de capacidade técnica-profissional, pois os 

outros profissionais indicados não têm tal experiência. Além disso, a 

substituição mencionada no item 4.3, alínea "a", do Anexo II, do Edital de  

Licitação refere-se somente à fase de execução contratual, e não à fase da  

Diante disto, requer-se a inabilitação da COSTA OESTE uma vez 

que o profissional EDSON LUIZ BELIDO, indicado pela empresa não pode 

7  "Art. 12 - Compete ao ENGENHEIRO MECÂNICO ou ao ENGENHEIRO MECÂNICO E DE 
AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO MECÂNICO E DE ARMAMENTO ou ao ENGENHEIRO DE 
AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO INDUSTRIAL MODALIDADE MECÂNICA: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 12  desta Resolução, referentes a processos mecânicos, 
máquinas em geral; instalações industriais e mecânicas; equipamentos mecânicos e eletro-mecânicos; 
veículos automotores; sistemas de produção de transmissão e de utilização do calor sistemas de 
refrigeração e de ar condicionado • seus serviços afins e correlatos". 

SA0 PAULO (SP) 1 BRASÍLIA (DF) CURITIBA (PR) 
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assumir a responsabilidade técnica desta licitante, por violar a literalidade do 

art. 18, parágrafo único, da Resolução nQ  336/1989, CONFEA, e também por não 

ser admitida a substituição de profissionais (e inclusão de novos documentos) 

durante esta fase da licitação. 

3.2.2. IRREGULARIDADE EM RELAÇÃO AOS ENGENHEIROS MARCELO DA SILVA 

MONTEIRO ELETRICISTA E TÚLIO ALVES AGUIAR — SALÁRIO ABAIXO 

DA CATEGORIA QUE IMPACTARÁ EM SUA PROPOSTA COMERCIAL — 

IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DA PROPOSTA APÓS A SUA 

VALIDAÇÃO 

Como indicado pela RAC ENGENHARIA, os Engenheiros Eletricistas 

TÚLIO ALVES AGUIAR e MARCELO DA SILVA MONTEIRO tem remuneração mensal 

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

categoria. 

Em que pese a Comissão de Licitações tenha compreendido que "o 

fato de o licitante apresentar composição de custo unitário contendo salário de 

categoria profissional inferior ao piso estabelecido em instrumento normativo 

negociado é, em tese, somente erro formal, o qual não enseja a desclassificação da 

proposta, podendo ser saneado com a apresentação de nova composição de custo 

unitário desprovida de erro". 

Pois bem, a proposta do licitante COSTA OESTE já foi classificada: 

Após análise, em sessão pública, das propostas apresentadas. restaram classificadas: 
- Em primeiro lugar, a proposta apresentada pela empresa COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA no valor 
total de R$ 10.228.300,14 (dez milhões, duzentos e vinte e oito mil, trezentos reais e quatorze centavos): e 
- Em segundo lugar, a proposta apresentada pela empresa RAC ENGENHARIA &A no valor total de R$ 
10.993.258,31 (dez milhões, novecentos e noventa e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e um 
reais). 

ÇÀO PAULO (SP) 1 BRASÍLIA (DF) 1 CURITIBA (PR) 
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Como a proposta da licitante COSTA OESTE já foi devidamente 

classificada, o momento para se promover qualquer saneamento em sua 

composição de custos já finalizou. 

É evidente que, ao estabelecer piso salarial muito inferior ao que 

se exige da categoria, isso haverá impacto em sua proposta já classificada. 

O próprio Acórdão n9  719/2018 — Plenário, do TCU, mencionado 

pela própria Comissão de Licitações, evidencia o seguinte: 

Entendo, portanto, que basta a observância das disposições 
legais aplicáveis à orçamentação de obras públicas bem como 
das regras regulando o exame da exequibilidade das propostas 
dos licitantes, presentes nos arts. 48 e 44, €132, da Lei de  
Licitações e Contratos que estabelecem. 
Por fim, outro aspecto que deve ser enfatizado ao consulente 
refere-se à apresentação, ex-ante, de composições de custo 
unitário pelas empresas licitantes contendo informações sobre 
salários em desconformidade com as disposições de convenções 
e acordos coletivos de trabalho. Em face do principio do 
formalismo moderado e da supremacia do interesse público, 
que permeiam os processos licitatórios  o fato de o licitante  
apresentar composição de custo unitário contendo salário de  
categoria profissional inferior ao piso estabelecido em  
instrumento normativo negociado é, em tese, somente erro  
formal, o qual não enseja a desclassificação da proposta,  
podendo ser saneado com a apresentação de nova com~ 
de custo unitário desprovida de erro (TCU — Acórdão 719/2018 
— Plenário — Relator: Ministro Bruno Dantas — Processo n° 
012.584/2017-7 — Data da sessão: 04/04/2018 — Número de da ata: 
11/2018) 

Como se percebe facilmente, o entendimento do TCU para que o 

licitante possa realizar o saneamento da proposta comercial aplica-se somente  

à fase de classificação, e não à fase de habilitação. Em momento algum a 

COSTA OESTE poderá promover alteração de qualquer composição de custos 

de sua proposta já classificada. 

No entender da RAC ENGENHARIA, a COSTA OESTE está 

absolutamente impossibilitada de promover qualquer alteração em sua 

SÃO PAULO (SP) BRASÚjA (DF) CURITIBA (PR) 
www.v)(pInw.cormbr - Tel. 4007.2221 Tel. +55 (41) 3233.0530 (4/Y 
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composição de custos das propostas, já que esta fase está encerrada. Estando 

encerrada esta fase, a classificação da empresa está equivocada, já que sua 

proposta possui vicio que não foi devidamente sanado (e nem mais poderá sê-

lo). 

Como destacam FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES e EGON 

BOCKMANN MOREIRA: "Havendo vicio que propicie o risco de alteração em 

documentação originalmente formulada pelo licitante ou que retrate a falta de 

documentação exigido pelo ato convocatório, estará obstado o exercício da 

competência de convalidação".8  

A partir desse momento, a alteração da proposta ou da composição 

de custos da COSTA OESTE é UM vicio absolutamente insanável, pois já 

preclusa a fase licitatória para tanto (classificação das propostas). 

Quanto às irregularidades existentes nos contratos de prestação 

de serviços dos engenheiros eletricistas, especialmente o fato de serem abaixo 

do piso da categoria e terem prazo indeterminado, observa-se que em momento 

o seu saneamento pode permitir a juntada de novos documentos, como um 

novo contrato de prestação de serviços. 

O poder de diligência da Comissão de Licitações possui limites. 

"Caso o documento seja essencial/estrutural à proposta apresentada, um pressuposto 

ao seu conhecimento, bem como previamente disponível ao interessado, não pode ser 

objeto de diligência: aqui não se trata de complementar a instrução processual, mas, 

sim, de tentativa de sanar vício insanável". 

Ou seja, a juntada de novo contrato de prestação de serviço, visto 

que absolutamente irregulares com a legislação vigente não permitem 

qualquer alteração ou posterior juntada sob o pretexto de diligência ou 

8  MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação pública. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2015, p. 391. 

SÃO PAULO (SP) 1 BRASÍLIA (DE) 1 CURITIBA (PP.) 
ww.vgplaw.ce rn. r - Tel. 4007.2221 1 Tel. +55 (41)3233.0530 

13 



VG&P 

saneamento, motivos estes que conduzem, mais urna vez, à inabilitação da 

COSTA OESTE. 

Por fim, a RAC ENGENHARIA S.A. destaca que os contratos de 

serviço dos engenheiros eletricistas apresentados, na fase de habilitação, 

certamente, não serão aceitos pelo CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ESTADO DO PARANÁ. Os requisitos para esses profissionais são os seguintes: a) 

carga horária definida; b) remuneração mensal de 1 (um) salário mínimo 

mensal para cada hora trabalhada; c) prazo do contrato de até 4 (quatro) anos 

(cf. Anexo III). 

Por esse motivo, os engenheiros eletricistas não se encontram 

como responsável técnicos ou como integrantes do quadro de profissionais 

desta empresa: 

Consultas Públicas (1) CREA-PR 	.. ......_ 

Consulta de Empresa 

Registro: 15035 
Razão Social: COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA 
Nome Fantasia: 
CNP): 02.356.305/0001-00 
Telefone: (45) 3225-5219 
Endereço: RUA PIO XII 133 Cidade: CASCAVEL PR 
E-mail: coesteceterra.corn.br  

Situação: Regular 

Responsabilidade Técnica .. 	.. 	. 
'CARTEIRA 	 . sons ilututo iribiumikimiT"" P". Porem ~mo de ART i 

Mi-229941Q 	 'EDSCK LUIZ som= .TEIENT:EpTo crya •WA., 

Quadro Técnico . 	—....—", 
'CARTEIRA 	 NOME li TULO liberou emprese para 

preenchimento de ARO 

9 

Mein 

9  Disponível em: <http://creaweb.crea-pr.org.bilconsultasimenupub.asp  >. Acesso em 24 de ago. de 
2018. 

SÃO PAULO (SP) 1 BRASÍLIA (DF) I CURITIBA (PR) 
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A empresa COSTA OESTE não cumprirá o solicitado no item 10.1, 

anexo II, do Edital de Licitação, que determina a empresa deverá apresentar 

em cinco dias úteis, Certidão do CREA, COM os profissionais elencados na fase 

de habilitação como responsáveis técnicos de suas respectivas áreas. Isso não 

ocorrerá sem que a COSTA OESTE promova alteração ou junte um novo contrato 

de trabalho (ou prestação de serviço), em conflito com os documentos 

apresentados na fase de habilitação, o que é absolutamente vedado. 

IV. PEDIDOS 

Diante do exposto, a RAC ENGENHARIA requer o seguinte: 

1. O acolhimento das razões aduzidas no presente recurso 

administrativo, para que a Comissão de Licitação declare a 

inabilitação da COSTA OESTE ENGENHARIA LTDA., nomeadamente 

por conta dos seguintes motivos: 

A empresa COSTA OESTE possui Certidão Positiva de  

Tributos com débitos tributários junto ao MUNICÍPIO DE 

CASCAVEL, motivo pelo qual deve ser inabilitada pois 

perdeu e não manteve as condições regulares de 

habilitação, o que viola o art. 12, IV, do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SENAI e o item 16, do Edital de 

Licitação; 

O Engenheiro Mecânico EDSON LUIZ BELIDO já é 

responsável técnico por 3 (três) empresas, o que lhe 

impossibilita a assunção de qualquer responsabilidade 

técnica por parte da COSTA OESTE, conforme o art. 18, 

parágrafo único, da Resolução riQ 336 /1989, do CONFEA. 

Ademais, a substituição a que se refere ao item 4.3, alínea 

"a", do Anexo II, do Edital, é possível somente na fase 

de execução contratual, e não previamente na fase 

interna de licitação, motivo pelo qual a COSTA OESTE não 

SÃO PA 111..0 (SP) .  I BRASÍLIA (DE) CURITIBA (PR) 
vwvgnIawcornh r-T ceL 4007.2221 Tel. +35 (41) 32310530 
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Curitiba, 24 de 

FERNANDO VE 
OAB/PR 20.738 

cjÁ as kL.Ad ' 
CLOVIS A. B. DE PINHO 
OAB/PR 79.626 

ALUA GUIMARÃES 

de 2018. 

THIAGO LIMA BRE 

/PR 36.7 

' DA 
.887 AB/PR 5 

VG&P 

atendeu o requisito de habilitação previsto no Anexo II, 

item 4.3., alínea "c", 5, do Edital (Instalação de Sistema de 

Ar condicionado tipo VRF, de no mínimo 42,69TR, em unia 

única obra), devendo-se reconhecer a sua inabilitação 

técnica-profissional; e, 

c. Os contratos de prestação de serviços dos engenheiros 

eletricistas MARCELO DA SILVA MONTEIRO e TÚLIO ALVES 

AGUIAR apresentam irregularidades que possuirão 

efeitos diretos na composição de preço da COSTA OESTE, 

que já foi devidamente classificada e não pode ser 

alterada, motivo pelo qual deve ser reconhecida, desde 

já, a sua inabilitação técnica-profissional, tendo em vista 

que as alterações dos contratos para adequação ao 

contido na legislação terá impacto em sua proposta 

comercial (já classificada e que não pode ser alterada). 

2. 	A juntada de procuração e intimação dos advogados da RAC 

ENGEN 	S.A. de todos os atos do presente procedimento 

licitatório, sob pen. se nulidade. 

Nestes termos, 

Espera e pede deferimen 

SA0 PAULO (SP) F BRASÍLIA (DF) CURITIBA (PR) 

www.vgplaw.corn.hr  - Tel. 4007.2221 Tel. +55 (41) 3233.0530 
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ANEXO I — PROCURAÇÃO 

SÃO PAULO/SP 	 BRASÍLIA/DF 	 CURITIBA/PR 

Rua Olimpíadas, 200 - 2" Andar Vila 	SEIS Quadra 06 1 Conj. C BI., E, SE 1201 Asa 	Rua Mateus Leme, 575 1 São Francisco 

Olímpia - Edifício Aspem CEP 04551-000 	Sul - Complexo Brasil 21 1 CEP 70316-000 	Palacete Villa Soph ia I CEP 80510-192 

tewas.vgplatEconalar - Fel. .10072221 Tel. +55 (41 )3233.0530 
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VG&P VERNALHA GUIMARÃES 

& PEREIRA ADVOGADOS 

  

PROCURAÇÃO 

RAC ENGENHARIA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 

04.392.190/0001-90, com sede na Av. Prefeito Erasto Gaertner, n° 819, Bacacheri, 

Curitiba, Paraná, Brasil, CEP 82.515-000, por este instrumento particular, neste ato 

representada pelos seus Diretores, nomeia e constitui seus bastantes procuradores 

os advogados LUIZ FERNANDO PEREIRA, OAB/PR 22.076, FERNANDO VERNALHA 

GUIMARÃES, OAB/PR 20.738, THIAGO LIMA BREUS, OAB/PR 36.742, BRUNA LÍCIA 

PEREIRA MARCHESI, OAB/PR 69.457, DANIEL PACHECO RIBAS BEATRIZ, OAB/PR 

53.887, NATÁLIA BORTOLUZZI BALZAN, OAB/PR 70.043, KAMAI FIGUEIREDO ARRUDA 

BACELAR DA SILVA, OAB/PR 74.869, CLÓ VIS ALBERTO BERTOLINI DE PINHO, OAB/PR 

79.626, PEDRO HENRIQUE DE VITA, OAB/PR 58.070, HELEN MÔNICA ESTEVES 

MARCANTE, OAB/PR 79.141, CAIO CESAR BUENO SCHINEMANN, OAB/PR 90.440 E 

KAINAN IWASSAKI, OAB/PR 92.092, todos participantes da sociedade civil de 

advogados VERNALHA GUIMARÃES E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita na 

OAB/PR sob o n2  828, à fls. 72 do livro A e transcrito às fls. 1417 e 1418 do livro B, 

inscrita no CNPJ sob o n° 04.000.948/0001-06, com sede na Rua Mateus Leme, n° 575, 

bairro São Francisco, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, endereço eletrônico 

<direitoadministrativo@vgplaw.com.br>, todos os poderes necessários para 

contestar e acompanhar todos os atos da outorgante no âmbito da concorrência 

pública n° 547/2018, promovida pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, no Estado do Paraná., inclusive os poderes da cláusula ad juditia et 

extra, bem como responder, propor recursos, desistir, transigir, substabelecer, 

podendo, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste 

mandato. Curitiba, 22 de agosto de 2018. 

RAC ENGENHARIA S.A. 

ON 

DIRETd 

	

	DMINISTRATIVA- 

FINANCEIRA 

tra) 
ARLOS GER N FLORES 

415 

DIRETOR- CUTIVO 
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ANEXO II- CERTIDÕES TRIBUTÁRIAS POSITIVAS DA COSTA OESTE 

CONSTRUÇÕES LTDA. JUNTO AO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, PARANÁ, LOCAL.DE  

SEU DOMICÍLIO FISCAL 

SÃO PAULO/SP 	 BRASÍLIA/DE 	 CURITIBA/PR 
Rua Olimpíadas, 200- 2" Andar Vila 	Si-ÉS Quadra 06 I Conj. C, 131.. E, SI, 1201 Asa 	Rua Mateus Leme, 575 I São 'Francisco 

Olímpia - Edi Cicio Aspen CEP 04551-000 	Sul - Complexo Brasil 21 I CEP 70316-000 	Palacete Villa Sophia 1 CEP 30510-192 

teta taixgplaw.com.b r - Tel. 40117.2221 1 Te] 55 14.1)3233.0530 â3p 



ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS 
N°76687/2018 

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma. 

[ CONTRIBUINTE ] 

Nome/Razão: COSTA OESTE CONSTRUCOES LTDA 
	

603112 
CNPJ/CPF: 	02.356.306/0001-00 

Endereço: 	RUA PIO XII, O 

Complemento: 

Bairro: 	CENTRO 
	

CEP: 85.804-180 

Cidade: 	Cascavel 

[ FINALIDADE ] 

Licitação 

[ INFORMAÇÕES ADICIONAIS] 

Certificamos que até a presente data EXISTE(M) débito(s) tributário(s) 

Com a localização acima descrita, fica ressalvado o direito da fazenda Pública Municipal de cobrar débitos posteriormente 
constativos, mesmo referente ao periodo neste certidão compreendido. 

Cascavel, 23 de agosto de 2018. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura: 
haps://cascavel.atende.neti#I/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0 
Código de Autenticidade: WGT191202-000-UVMJES-272739602 

Rua Paraná, 5000 - Fone/Fax (45) 3321-2020 - CEP 85.810-011 - Cascavel - PR 
Hame-page: http://www.cascavel.pr.gov.br  



ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS 
N°76806/2018 

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma. 

[ CONTRIBUINTE ] 

Nome/Razão: COSTA OESTE CONSTRUCOES LTDA 
	

603112 
CNPJ/CPF: 	02.356.306/0001-00 

Endereço: 	RUA PIO XII, 0 
Complemento: 
Bairro: 	CENTRO 

	
CEP: 85.804-180 

Cidade: 	Cascavel 

[ FINALIDADE ] 

Licitação 

[ INFORMAÇÕES ADICIONAIS] 

Certificamos que até a presente data EXISTE(M) débito(s) tributário(s) 

Com a localização acima descrita, fica ressalvado o direito da fazenda Pública Municipal de cobrar débitos posteriormente 
constativos, mesmo referente ao período neste certidão compreendido. 

Cascavel, 24 de agosto de 2018. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura: 
https://cascavel.atende.netfflUtipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0  
Código de Autenticidade: WGT191202-000-SVCFQR-272802688 

Rua Paraná, 5000- Fone/Fax (45) 3321-2020 - CEP 85.810-011 - Cascavel - PR 
Home-page: http://www.cascavel.pr.gov.br  
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ANEXO III — REQUISITOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 

AGRONOMIA DO PARANÁ (CREA-PR) PARA REGISTRO DE RESPONSÁVEIS 

TÉCNICOS OU DO QUADRO TÉCNICO 

SÃO PAULO/SP 
Rua Olimpíadas, 200- 2'' Andar Vila 
Olímpia - Edi tido Aspei CEP 04551-000 

BRASÍLIA/DF 
SI-IS Quadra 06 1 Conj. C, BI. E, SI. 1201 Asa 
Sul - Complexo Brasil 21 1 CEP 70316-000 

CURITIBA/PR 
Rua Mateus Leme, 575 I São Francisco 
Palacete Villa Sophia 1 01P 80510-192 

tetvw.vittplats.con-Th - Tel. 40072221 IT 	55 (-1-1)3233.0530 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia do Paraná 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA COMPROVANTE DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO: 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Contrato de Prestação de Serviço 

23/C312018 

1) CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS) 
Se o comprovante de vínculo empregatícid for Sr meio de carteira de trabalho assinada deverá obedecer a tabela 
abaixo. 
O salário Mínimo profissional deverá estar de acordo com: 
Lei 49504/66 
Lei 5194/66 
Resolução 397/95 do CONFEA 
Constituição Federa / 88.Art. 7, Inciso XVI 

VINCULO EMPREGATICIO POR MEIO DE CARTEIRA DE TRABALHO (CTPS) 
Jornada Diária 	 Quantidade de Salário 

Até 6 floras 	 6 mínimos vigente 
7 horas 	 7,5 mínimos vigentes  
8 horas 	 9 mínimos vigentes 

2) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
Se o comprovante de vinculo do profissional Responsável Técnico/Quadro Técnico com a empresa for 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, deverad ser observados os itens: 

a) OBJETO DO CONTRATO: 
O profissional .devera ser contratado na qualidade/condição de Responsável Técnico/Quadro Técnico pelas 
atividades desenvolvidas pela contratante (Pessoa Jurídica). 

OWAMMR,ARIA: 
WeáltaAtrária,d 	 EFIN~, 	 
(Exemplo: 4 horas diárias), 
Carga horária mínirilaveriticar item 3- Tabela de Carga Horária Por Modalidade 

REMUNERAÇÃO MENSAL' 

OPeefiv 	n 	 m anis, do 	o 	lá reidin 	e 
(Exemplo: Se a carga horária for 2 horas/d1a, a remunersição será 2 salários minimos/mês). 

PRAZO DO CONTRATO: 
Conforme estabeleça o Código Civil Lei ri.Q• 10,406/2002, art. 598 - os contratos de prestação de Serviços terão torno 
prazo máximo 4 anos, podendo ser renovados per períodosscwa'v s e até 4 anos. 
Portanto, 	 a -egabflowetwaaáritte iço& rinitegojrid,OgrtninitidiRS,  

A data de início do contrato de prestação de serviços deverá ser á mesma data de início registrada na ART de Cargo 
ou Função Técnica. 
Não haverá necessidade de anotar á data fim do Senti-ato nás ARTs de Desertneenho de Cargo ou Função Técnica, 
não sendo assim necessária nova ART de Deserhpertho de Cargo ou Função Técnica á cada renovação. 

É OBRIGATÓRIO O RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS PARTES ENVOLVIDAS. 
FICA DISPENSADO O REGISTRO DO CONTRATO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. 



 

SERVIÇO PtIBUCO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia do Paraná 

21110SiMi 

3) TABELA DE CARGA HORÁRIA POR MODALIDADE: 
ATENÇÃO: As informações do quadro são apenas para deferimento administrativo, casos que não se 
enquadrem serão encaminhados à Câmara Especializada conforme modalidade. 

MODALIDADE Quantidade de 
Empresas que Ci 

profissional 
poderá responder 

Carga Horária Mínima — 
por empresa 

Carga Horária Máxima 
— para somatória de 
todas as empresas: 

Distância entre 
empresas 

Agrimensura 2 1 h/d 8 h/d. 40 h/s ou 160 h/m Não há limitação 

Agronomia 
2 + 1 (sócio 
proprietário) Não há limitação Não há limitação Não há limitação 

Civil 3 Não há limitação Não há limitação Não há limitação 

Elétrica 
2 

(Vide legenda 
itens a e b) 

Conforme Capital Social 
da Empresa: 

Faixas 1 e 2 da tabela 
anuidade PJ — áttrOa 
horária: 
2 h/d, 10 his ou 40 h/m 

A partir da Faixa 3•da 
tabela de anuidade de PJ — 
carga batia: 
4 h/d, 20 bis ou 80 Mn 

8 KM, 44 bis õu 220 h/m 300 Km 

Geologia e 
Minas 

3 + 1 Fl 

Não há 
Exceto: 

- Desmonte de racha 
c/explosixio e Perfuraçãe de 

poço tubular protundo: 
artesiano ou semi-. 
artesiano: 15 h/S 

54 bis ou 220 h/m 
Todos os casos 
são analisados 

pela calmara 
especializada 

Mecânica/ 
Metalúrgica 

2 1 h/d, 5 bis ou 20 h/m 
DES.: Para consórcios não 

há limitação., 

8 h/d, 44 bis ou 220 h/rn Até 150 Km 

Química 2 4 h/d 20 WS OU 80 h/m 	' 8 h/d, 44 hts ou 220•h/to 300 Km 

Segurança do 
Trabalho 

2 1 h/d 8 Nd, 40 Ws ou 160 hire 150 Km 

Legenda: 
El — Firma Individual 
Informações Gerais: 
a) Modalidade Elétrica:A autori±ação para deferimento administrativo de dupla taesponSabilidade técnica não so 
aplica se uma claspeSSoas jurídicas que o profissional atua Ou pretende atuar lor Órgão público, 'sociedade de 
economia mista (Copal, Sanepar) ou a ltaipu Binacional, senda que tais solicitações serão encaminhadas para 
análise da calmara. 

ohm 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia do Paraná 

23/03,,2018 

ti) Em casos excepcionais, desde que haja compatibilização de tampei e area de atuação poderá ter permitido ao 
profissional o ingressá em atétrés posSoas.jurídidaS atém da sua firma individual. 

O profissional indicado devo manter residandia ou estar hospedado em local que torne praticável a sua 
participação efetiva na atividades.  que á áéáááa jut:i0ca. pretenda exercer na jurisdição do Crea.PR. 

Quando o profissional pertencente 4 modalida0 dá elétrica ou segurança do trabalho informar que vai trabalhar 
fora do horário 6Orhercial, p protocolo será encaminhado Pará rima da câmara especializada de sua respectiva 
modalidade. 
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