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Protocolo: 16417/2019 Edital: CP 2.0096/2019 

Objeto: REFORMA DAS CALÇADAS EXTERNAS DA UNIDADE SESI/SENAI DE TOLEDO 

Critério de 

julgamento 
Menor preço GLOBAL 

Abertura: 13 06 2019 

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

Nº EMPRESA VALOR PROPOSTO CLASSIFICAÇÃO 

01 DALLAGO CONSTRUTORA EIRELI R$ 157.839,94 SIM – 1º 

02 BC CONSTRUTORA LTDA EPP R$ 194.596,97 SIM – 2º 

03 CONSTRUTORA NOVIDAD LTDA EPP R$ 197.000,00 SIM – 3º 

04 VVS CONSTRUÇÕES LTDA R$ 197.831,81 SIM – 4º 

05 CPD CONSTRUÇÕES LTDA R$ 199.982,57 SIM – 5º 

06 CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA R$ 200.674,00 NÃO 

07 PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA R$ 210.132,64 SIM – 6º 
OBSERVAÇÕES: Conforme constatado na ata da sessão de abertura, publicada no site do Sistema FIEP em 
13/06/2019, 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. Após publicado julgamento 
das propostas a empresa DALLAGO CONSTRUTORA EIRELI apresentou recurso o qual foi julgado procedente 
alterando a ordem de classificação das propostas, ficando da seguinte forma: 
 
- Em primeiro lugar, a proposta apresentada pela empresa DALLAGO CONSTRUTORA EIRELI pelo valor total 
de R$ 157.839,94 (cento e cinquenta e sete mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e quatro 
centavos);  
- Em segundo lugar, a proposta apresentada pela empresa BC CONSTRUTORA LTDA EPP pelo valor total de 
R$ 194.596,97 (cento e noventa e quatro mil e quinhentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos);  
- Em terceiro lugar, a proposta apresentada pela empresa CONSTRUTORA NOVIDAD LTDA EPP pelo valor 
total de R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais); 
- Em quarto lugar, a proposta apresentada pela empresa VVS CONSTRUÇÕES LTDA pelo valor total de R$ 
197.831,81 (cento e noventa e sete mil e oitocentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos); 
-Em quinto lugar, a proposta apresentada pela empresa CPD CONSTRUÇÕES LTDA pelo valor total de R$ 
199.982,57 (cento e noventa e nove reais e novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos);  
-Em sexto lugar, a proposta apresentada pela empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA pelo valor total 
de R$ 210.132,64 (duzentos e dez mil e cento e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos);  
 
Fica mantida a desclassificação da empresa CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA, por não apresentar o 
arquivo digital após a concessão de prazo dado em Ata de Sessão pública, não atendendo ao item 1, letra “b” e 
“c” do Anexo II. 

 
2 – PARTICIPANTES 

Nº EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 DALLAGO CONSTRUTORA EIRELI NÃO 

02 BC CONSTRUTORA LTDA EPP SIM 

03 CONSTRUTORA NOVIDAD LTDA EPP SIM 
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04 VVS CONSTRUÇÕES LTDA SIM 

OBSERVAÇÕES: Conforme sessão de continuidade, em 08/07/2019, com base no item 6.6 do preâmbulo do 
edital, foram abertos os envelopes de habilitação das quatro melhores classificadas. 
Com base no parecer técnico da Gerência de Obras e Engenharia a Comissão de Licitações passa a responder 
os questionamentos realizados em sessão. 
 

1. A empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA alega que: 
1.1 A empresa Dallago Construtora Eireli não apresentou atestado de capacidade técnica, em 
seguida não apresentou os anexos V, VIII, XV.  
A Comissão de Licitações passa a responder: Analisando a documentação de habilitação da 
empresa DALLAGO CONSTRUTORA EIRELI o anexo V, VIII e atestado de capacidade técnica 
solicitados no item 2.1 a), c)1 e d) do anexo II, realmente não foram encontrados. O anexo XV, se 
refere ao modelo de carta fiança, item não obrigatório na fase de habilitação das licitantes. 
 
1.2 A empresa Construtora Novidad LTDA EPP, não apresentou atestado com capacidade técnica 
solicitada. 
A Comissão de Licitações passa a responder: Ao analisar o atestado de capacidade técnica 
apresentado pela CONSTRUTORA NOVIDAD LTDA EPP, emitido pela empresa Largo Engenharia 
e Construção Civil Ltda CAT nº 282657, foi identificado o atendimento da exigência de obra nova 
ou reforma de no mínimo 500m² de piso intertravado com espessura mínima de 6 cm. 

 
 
Quanto à análise dos documentos de habilitação constantes no Preâmbulo do Edital, item 4. Documentos de 
Habilitação e Anexo II, item 2. Requisitos Complementares para habilitação a Comissão de Licitação observa: 
 

1. DALLAGO CONSTRUTORA EIRELI  
- Não atende aos itens: 
4.2.3 b) do preâmbulo do edital, pois o balanço patrimonial apresentado não contempla o termo de 
abertura e encerramento do livro diário com o devidamente registrado; 
4.2.5 a) anexo III, b) anexo IV, c) anexo VII, e d) anexo X, referenciados no preâmbulo do edital, 
titulados como declarações complementares para habilitação, pois não foram apresentados; 
2.1 a) anexo V, b) CREA-PJ, c) 1 atestado de capacidade técnica, d) anexo VIII e e) anexo VI, 
referenciados no anexo II, titulados como documentos técnicos da pessoa jurídica, pois não foram 
apresentados; 
2.2 a) anexo XI, b) CREA-PF e c) comprovação de vínculo, referenciados no anexo II, titulados 
como documentos técnicos dos responsáveis técnicos, pois não foram apresentados. 

 
2. BC CONSTRUTORA LTDA EPP  

- Atende todas as exigências do edital. 
 
3. CONSTRUTORA NOVIDAD LTDA EPP  

- Nos demonstrativos apresentados para atendimento ao item 4.2.3 c) não consta a aplicação da 
fórmula de fator de insolvência, porém, em virtude da apresentação de todos os demais cálculos 
solicitados e da existência da fórmula em edital, após aplicação dos resultados de cada índice 
dentro da fórmula foi constatado o atendimento do item pela empresa. Sendo assim, a empresa 
CONSTRUTORA NOVIDAD LTDA EPP atende todas as exigências do edital. 

 
4. VVS CONSTRUÇÕES LTDA  

- Atende todas as exigências do edital. 
 
Restaram HABILITADAS as empresas BC CONSTRUTORA LTDA EPP, CONSTRUTORA NOVIDAD 

LTDA EPP e VVS CONSTRUÇÕES LTDA, e INABILITADA a empresa DALLAGO CONSTRUTORA EIRELI. 
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3 – JULGAMENTO 
Diante dos fatos e com base no parecer técnico da Gerência de Obras e Engenharia, a Comissão de Licitação 
julga HABILITADAS as empresas BC CONSTRUTORA LTDA EPP, CONSTRUTORA NOVIDAD LTDA EPP e 
VVS CONSTRUÇÕES LTDA, cumpridas as condições estabelecidas no Edital e INABILITADA a empresa 
DALLAGO CONSTRUTORA EIRELI. 

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

Curitiba, 12 de julho de 2019. 
 

Priscila Ranzani Oliva 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 

Vanessa Cristina de Siqueira 
Comissão de Licitação 

 


