
 
 
 

 
JULGAMENTO – HABILITAÇÃO  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 849/2018 
 

 
 

 

1 / 3

Protocolo: 14944/2018 Edital: CP 849/2018 

Objeto: REFORMA COLÉGIO SESI INTERNACIONAL – PONTA GROSSA 

Critério de 
julgamento 

Menor preço GLOBAL 

Abertura: 17 12 2018 

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

Nº EMPRESA 
VALOR 

PROPOSTO 
CLASSIFICAÇÃO 

01 PHILARTEX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA R$ 184.593,54 NÃO 

02 TSC CONSTRUÇÕES LTDA ME R$ 197.811,03 SIM 

03 ENGFER FERROVIAS LTDA R$ 206.701,04 SIM 

04 PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA R$ 217.580,00 SIM 

OBSERVAÇÕES: Conforme constatado na ata da sessão de abertura, publicada no site do Sistema FIEP em 
17/12/2018, 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 TSC CONSTRUÇÕES LTDA ME pelo valor total de 
R$ 197.811,03 (cento e noventa e sete mil, oitocentos e onze reais e três centavos);  
- Em segundo lugar, a proposta apresentada pela empresa ENGFER FERROVIAS LTDA pelo valor total de R$ 
206.701,04 (duzentos e seis mil, setecentos e um reais e quatro centavos). 
- Em terceiro lugar, a proposta apresentada pela empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA pelo valor 
total de R$ 217.580,00 (duzentos e dezessete mil, quinhentos e oitenta reais). 
 
E desclassificada a seguinte empresa: 
 
- PHILARTEX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA: pois não apresentou valor para o item 01.01 – ART, estando 
em desacordo com o item 5.7 do Edital. 
 
Foi questionado aos fornecedores presentes a intenção recursal da fase de propostas, sendo que todos abriram 
mão do prazo; a Comissão de Licitações ligou para a representante da empresa ENGFER, questionando o 
prazo recursal e a mesma abriu mão do prazo de recurso da fase de proposta comercial. Sendo assim, a 
comissão de licitação realiza abertura dos envelopes de habilitação das proponentes TSC CONSTRUÇÕES 
LTDA ME; ENGFER FERROVIAS LTDA e PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, conforme item 6.6 do 
Instrumento Convocatório. 
 

 
2 – PARTICIPANTES 

Nº EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 TSC CONSTRUÇÕES LTDA ME NÃO 

02 ENGFER FERROVIAS LTDA NÃO 

03 PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA SIM 
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OBSERVAÇÕES:  
Em relação aos questionamentos realizados em sessão pública, a Comissão de Licitação e área técnica, 
passam a responder: 
 
O representante da empresa TSC CONSTRUÇÕES LTDA ME registrou a seguinte observação:  
 

1) A empresa ENGEFER apresentou o demonstrativo dos índices de liquidez assinados apenas pelo 
engenheiro, não por profissional de contabilidade, conforme determina o edital. 
Comissão responde: O item 4.4, letra “b”, tem o seguinte: “Demonstrativo, em folha isolada, dos 
cálculos dos indicadores combinados pelo método Kanitz - Fator de Insolvência, abrangendo os 
índices de liquidez corrente, liquidez geral, liquidez seca, endividamento e rentabilidade do capital 
próprio médio, sendo habilitada a empresa que for de insolvência igual ou superior a 1,0 (um). O 
demonstrativo deverá ser assinado por contabilista responsável devidamente habilitado no 
Conselho Regional de Contabilidade”.  
A proponente Engfer apresentou índice financeiro assinado somente pelo Engenheiro Luiz, em 
desacordo com o item 4.4, letra “b” do Anexo II do Edital, acima destacado. 
 

O representante da empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA registrou a seguinte observação:  
 

1) A empresa TSC apresentou o atestado de capacidade técnica em nome da empresa Machado e 
Machado como executora. Além disso o documento apresentado está em cópia simples. O 
representante da empresa não apresentou o original para autenticação da copias durante a sessão. 
Com isso, deixou de atender o item 4.3.C. conforme o item 3.4 do edital, os documentos devem ser 
autenticados durante a sessão 
Comissão responde: Neste edital não foi exigido atestado de capacidade técnica de pessoa jurídica, 
apenas do profissional. Sobre o atestado estar em cópia simples, a proponente TSC descumpriu com 
o item 3.4 do Edital, o qual diz que:  3.4 A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar 
os documentos relacionados no item 4, deste preâmbulo e item 4 do Anexo II, em original, cópia 
autenticada ou cópia simples. No caso da cópia simples, a Comissão de Licitações do SESI deverá 
autenticar o documento apresentado pela proponente, no dia da sessão de abertura dos envelopes, 
mediante a apresentação obrigatória do documento original. Neste caso, a autenticação só será válida 
para efeitos da presente licitação.  
 

2) A empresa Engfer apresentou um único atestado em seu nome com área de execução de 321 m², ou 
seja, inferior ao 350m² exigido no edital. Os demais atestados foram emitidos em nome da empresa JL 
consultoria. Com isso deixou de atender o item 4.3.C do edital. A empresa também apresentou o 
demonstrativo os índices financeiros sem assinatura do contabilista responsável, conforme a exigência 
do item 4.4.B”. 
Comissão responde: O Atestado de Capacidade técnica, selo de autenticidade A014757, não atende a 
área exigida. Como já mencionado na resposta de número 1, neste edital não foi exigido atestado de 
capacidade técnica de pessoa jurídica, apenas do profissional, onde o atestado de capacidade técnica 
de selo de autenticidade A015338, atende ao item 4.3 “c” 1 e 2 do Anexo II do Edital.  
Sobre a questão da empresa Engfer não ter assinado o documento indicado no item 4.4 “b”, já foi 
respondido. 

  
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. TSC CONSTRUÇÕES LTDA ME 
Não atende ao item: 
- 3.4 do preâmbulo do Edital, pois apresentou atestado de capacidade técnica em cópia simples. 
A empresa TSC CONSTRUÇÕES LTDA ME, resta inabilitada.  

 
2. ENGFER FERROVIAS LTDA 

Não atende aos itens: 
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- 4.2 “j” do preâmbulo do Edital, o qual diz que: 4.2 j) Certidão negativa de pedidos de falência da 
empresa, expedida por distribuidor judicial localizado na Cidade sede da empresa proponente, 
com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias corridos da data de apresentação, incluído o dia 
da emissão da Certidão; pois apresentou certidão de falência expedida em 01 de outubro de 
2018, portanto vencida.  
- 4.4 “b” do Anexo II do edital, pois apresentou índice de liquidez sem assinatura do contabilista 
habilitado. 

A empresa ENGFER FERROVIAS LTDA, resta inabilitada.  
 

3. PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 
Documentos de acordo com o edital. A empresa PGC está habilitada.  

 
Restou HABILITADA a empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA e INABILITADAS as 

empresas TSC CONSTRUÇÕES LTDA ME e ENGFER FERROVIAS LTDA. 
 
3 – JULGAMENTO 
Diante dos fatos e com base no parecer técnico da Gerência de Obras e Engenharia, a Comissão de Licitação 
julga HABILITADA a empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA e INABILITADAS as empresas TSC 
CONSTRUÇÕES LTDA ME e ENGFER FERROVIAS LTDA., cumpridas as condições estabelecidas no Edital. 

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

Curitiba, 18 de dezembro de 2018. 
 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 

Priscila Ranzani Oliva 
Comissão de Licitação 

Vanessa Cristina de Siqueira 
Comissão de Licitação 

 


