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Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove às 09h00min, na sede do Serviço Social da Indústria e Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial, em Curitiba/PR, a Comissão de Licitações do Sistema FIEP e sua Equipe de Apoio, deu 

início aos trabalhos de continuidade da CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL SISTEMA FIEP-PR nº 02.0010/2019 convocado 

para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE CONCEITO E PROJETO ARQUITETÔNICO, SEUS 

COMPLEMENTARES E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE conforme 

COMUNICADO I publicado no site do Sistema FIEP. Registra-se a presença dos representantes das empresas: JCASTRO & 

PERTSCHI ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME e SAMWAYS & SANTOS ARQUITETURA SOCIEDADE SIMPLES 

MTDA ME. Foi informado que a data de validade dos documentos será considerada a data de 26/02/2019, data de abertura da 

sessão. Dado andamento aos trabalhos, procedeu-se a abertura dos envelopes de habilitação das quatro proponentes 

classificadas, conforme item 6.6 do Instrumento Convocatório,JCASTRO & PERTSCHI ARQUITETURA E URBANISMO LTDA 

ME; C&P ARQUITETURA LTDA, STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA e EFFECT ARQUITETURA E 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS. A Comissão de Licitações registrou que a documentação de habilitação das empresas: 

EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS foi apresentada com 109 (cento e nove) folhas; JCASTRO & 

PERTSCHI ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME foi apresentada com 67 (sessenta e sete) folhas; C&P ARQUITETURA 

LTDA foi apresentada com 44 (quarenta e quatro) folhas e STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA com 146 (cento e 

quarenta  e seis) folhas. A empresa SAMWAYS & SANTOS  fez as seguintes considerações “ 01 – EFFECT: não relacionou os 

serviços na planilha; faltou o anexo IX aceitação do resultado. 02- J.Castro: Contrato social menor que  exigido; só foi anexado 

o SPED (2017) faltou balancete atual ou SPED (2018); Capital social R$40.000,00 no contrato social e balanço. 03 -  C&P 

comercial arquitetura: Faltou projeto de interiores na planilha. 04- STCP: Jonatan Souza Marques não tem vinculo com a 

empresa/não esta na planilha; não achei acervo/atestado conforme exigido; Atestatado Votorantim fora do exigido; Não 

relacionou os serviços na planilha”. A empresa JCASTRO & PERTSCHI  fez as seguintes considerações “A empresa C&P 

arquitetura não atendeu o edital quanto ao item 4.3,b,anexo II, “apresentar certidão negativa pessoa física(CAU), arquiteta 

Flavia Cobucci Paolucci. A empresa EFFECT não atendeu  edital quanto aos itens que segue: 2.1-anexo II, 4.2,c,itens 01 e 02 

“atestado (...) elaborou projeto de layout interno corporativo com mínimo 4150,00 m²”, tendo que a empresa apresentado, 

conforme consta na folha 38/43, “edifício administrativo com área de 1.885,88m²”. 2.2- anexo II,4.3,c,itens 01 e 02 – idem ao 

descrito acima,uma vez que o atestado/acervo é o mesmo. Cabe salientar que as demais áreas acervadas que totalizaram 

13.946,00m² não foram projetadas para o uso corporativos, conforme solicitado em edital”. Os demais envelopes da 

proponentes fica em posse da comissão de licitação até o fim do processo.Haja vista necessidade de avaliação técnica dos 

documentos de habilitação apresentados, a Comissão de Licitações resolveu suspender a sessão, informando que o 

julgamento da habilitação será divulgado no site www.sistemafiep.org.br/licitacao/html. Nada mais havendo a tratar, a 

Comissão de Licitações do Sistema FIEP encerra esta sessão, determinando a lavratura da ATA que vai por todos os 

presentes assinada. 
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