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Protocolo: 11534/2017 Edital: SISTEMA FIEP 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FACILITIES, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA FIEP 

Critério de 
julgamento 

Menor preço por LOTE 

Abertura: 20 12 2018 

 
1 – PARTICIPANTES 

Nº EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 CONSÓRCIO MANSERV FACILITIES – EMPRESAS PARTICIPANTES:  NÃO 

a) LSI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A (Líder)  NÃO 

b) MANSERV FACILITIES LTDA NÃO 

02 ISS SERVISYSTEM DO BRASIL LTDA NÃO 

03 SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA NÃO 

04 CONSÓRCIO POLISERVICE PARANÁ – EMPRESAS PARTICIPANTES: NÃO 

a) POLISERVICE SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS S/A (Líder) NÃO 

b) SERVTEC INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA NÃO 

c) TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S.A., NÃO 

OBSERVAÇÕES:  

A sessão pública realizada no dia 20/12/18, após documentos vistados por todos os participantes presentes e 

devidos comentários inclusos em ata, foi suspensa para análise técnica. 

Após análise da equipe técnica e equipe de licitações, seguem considerações e irregularidades apontadas 

abaixo. 

 

I. DOS DOCUMENTOS ITENS 4 e 5 DO PREAMBULO DO EDITAL, NO QUE COUBER: 

 

1) Considerações sobre o Consórcio Manserv 

1.1) Da empresa LSI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A (Líder): 

a) Apresentou o item 4 alínea “l” ou “m” ou “n” sem autenticação, restando assim em 

desconformidade; 

b) Apresentou o item 4 alínea “e” vencida na data da sessão pública (Certidão Negativa Estadual. 

Caso a proponente seja inscrita na Fazenda Estadual, esta deverá contemplar também o ICMS); 

c) Apresentou o item 4 alínea “f” vencida na data da sessão pública (Certidão Negativa Municipal 

compreendendo ISS-QN, da licitante, se for inscrita na Fazenda Municipal); 

d) Deixou de apresentar o item 4 alínea “h” na data da sessão pública (Certidão de Regularidade do 

FGTS (CRF)). 

1.2) Da empresa MANSERV FACILITIES LTDA: 

a) Apresentou o item 4 alínea “l” ou “m” ou “n” sem autenticação, restando assim em 
desconformidade; 

b) Apresentou o item 4 alínea “e” vencida na data da sessão pública (Certidão Negativa Estadual. 
Caso a proponente seja inscrita na Fazenda Estadual, esta deverá contemplar também o ICMS); 

c) Apresentou o item 4 alínea “h” vencida na data da sessão pública (Certidão de Regularidade do 

FGTS (CRF)). 

 

2) Considerações sobre a empresa ISS SERVISYSTEM DO BRASIL LTDA 

2.1) Apresentou o item 4 alínea “a” (Carta (ANEXO III) endereçada à Comissão de Licitação do SISTEMA 

FIEP, redigida obrigatoriamente em papel timbrado ou com carimbo oficial do CNPJ, assinada por 
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representante legal ou constituído por instrumento de mandato para tal função) – assinada somente 

pelo Sr Marcelo Paschoalin, porém no seu documento constitutivo Capitulo IV artigo 9 parágrafo único 

diz:  

“...Observado o disposto nos artigos 10 e 11 abaixo, a representação 
da sociedade em Juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante 
terceiros, repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou 
municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e 
entidades paraestatais, compete ao Diretor Presidente e ao Diretor 
Executivo Operacional 

 

Ainda, no seu artigo 10: 

Artigo 10... 
(a) pelo Diretor Presidente e pelo Diretor executivo Operacional sempre 

em conjunto; pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Executivo 
Operacional em conjunto com 1 (um) procurador; ou por 2 (dois) 
procuradores em conjunto, desde que investidos de poderes...;(grifo 
nosso) 

(b) pelo Diretor Presidente e peto Diretor Executivo Operacional, sempre 
em conjunto, para...” (grifo nosso) 

 
Sendo assim, entendemos que o documento não poderia ter sido assinado somente por um 

representante legal. Com isso, o documento resta em desconformidade. 

 

2.2) Apresentou o item 4 alínea “b” (Declaração da proponente, conforme modelo do ANEXO IV, 

obrigatoriamente em papel timbrado da empresa ou com carimbo contendo o CNPJ, assinada por 

representante legal ou por constituído por instrumento de mandato para tal função;) – assinada 

somente pelo Sr Marcelo Paschoalin, porém no seu documento constitutivo Capitulo IV artigo 9 

parágrafo único diz:  

“...Observado o disposto nos artigos 10 e 11 abaixo, a representação 
da sociedade em Juizo e fora dele, ativa ou passivamente, perante 
terceiros, repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou 
municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e 
entidades paraestatais, compete ao Diretor Presidente e ao Diretor 
Executivo Operacional 

 

Ainda, no seu artigo 10: 

Artigo 10... 
(c) pelo Diretor Presidente e pelo Diretor executivo Operacional sempre 

em conjunto; pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Executivo 
Operacional em conjunto com 1 (um) procurador; ou por 2 (dois) 
procuradores em conjunto, desde que investidos de poderes...;(grifo 
nosso) 

(d) pelo Diretor Presidente e peto Diretor Executivo Operacional, sempre 
em conjunto, para...” (grifo nosso) 

 

Sendo assim, entendemos que o documento não poderia ter sido assinado somente por um 

representante legal. Com isso, o documento resta em desconformidade. 

 

2.3) Apresentou o item 4 alínea “d” vencida na data da sessão pública (Certidão Negativa Conjunta 

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, por ela administrados, no 

âmbito de suas competências, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 

2014 e Portaria 358/2014 do Ministério da Fazenda. Esta Certidão compreende também as 

contribuições previdenciárias). 

 

 

3) Considerações sobre a empresa SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA 

3.1) Deixou de apresentar o item 4 alínea “e” (Certidão Negativa Estadual. Caso a proponente seja inscrita 

na Fazenda Estadual, esta deverá contemplar também o ICMS);  
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4) Considerações sobre o Consórcio Poliservice 

4.1) Da empresa POLISERVICE SISTEMAS E HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS S/A (Líder): 

a) Apresentou o item 4, alínea “a” - (Carta (ANEXO III) endereçada à Comissão de Licitação do 
SISTEMA FIEP, redigida obrigatoriamente em papel timbrado ou com carimbo oficial do CNPJ, 
assinada por representante legal ou constituído por instrumento de mandato para tal função) – 
assinada pelo Sr Antonio Luiz Urso,. Embora tenha sido apresentado documento designando o Sr. 
Antonio Luiz Urso para o cargo de Diretor Vice-presidente, não há qualquer evidencia quanto aos 
poderes e atos que poderão ser realizados pelo Diretor Vice-presidente. Sendo assim, 
entendemos que o documento está em desconformidade; 

 

b) Apresentou o item 4 alínea “b” (Declaração da proponente, conforme modelo do ANEXO IV, 
obrigatoriamente em papel timbrado da empresa ou com carimbo contendo o CNPJ, assinada por 
representante legal ou por constituído por instrumento de mandato para tal função;) – assinada 
somente pelo Sr Antonio Luiz Urso, Embora tenha sido apresentado documento designando o Sr. 
Antonio Luiz Urso para o cargo de Diretor Vice Presidente, não há qualquer evidencia quanto aos 
poderes e atos que poderão ser realizados pelo Diretor Vice-presidente. Sendo assim, 
entendemos que o documento está em desconformidade; 

 

c) Para o item 4 alínea “l” (Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. No caso do ato constitutivo, 
estatuto ou do contrato social terem sofrido alterações, essas deverão ser apresentadas, ao 
menos que os referidos documentos sejam consolidados) e/ou alínea “m” (Inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício), a 

empresa não apresentou Estatuto/ato constitutivo, somente atas de assembleia, onde não 
demonstra claramente o grau de responsabilidade do administrador. Ainda, a empresa apresentou 
somente as Atas de Assembleia, sendo a última a 5ª; 
 

d) Das procurações: 
1. Foi apresentado uma procuração, datada de 28/08/18 onde o Sr Algacir Sermann Filho 

nomeia os Srs: Luiz Carlos Martinez Romero, Marcelo Niemeyer Hampshire, Anderson 
Nunes da Silva, Daniel Queiroz Neves Pelegrinelli e Guilherme Nascimento Robortella como 

seus procuradores. (grifo nosso) 
Tal procuração foi regida pela 4ª Ata de Assembleia Geral. Sendo assim, em 
desconformidade com a 5ª Ata de Assembleia Geral onde o Sr Algacir é destituído do cargo. 
Bem como, o Termo de Desincumbência de Diretoria Anexo III da 5ª Ata da Assembleia 
Geral. 

2. Foi concedida uma procuração de substabelecimento do Sr Anderson Nunes da Silva para os 
Srs Brian Silva e Cleverson Dutra Zontini. (grifo nosso) 

Entendemos que tal procuração não tem validade, uma vez que, a procuração pelo Sr 
Anderson Nunes da Silva, foi assinada por representantes já destituídos, bem como, afronta a 
5ª Ata de Assembleia Geral; 

3. Bem como, a procuração do Sr Cleverson para o Sr João Reige Arasaki perde sua validade. 
 

4.2) Da empresa SERVTEC INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA: 

Não há considerações. 

 

4.3) Da empresa TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S.A: 

Não há considerações. 

 

 

II. DOS DOCUMENTOS DO ITEM 4 DO ANEXO II DO EDITAL: 

 

1) Considerações sobre o Consórcio Manserv 

1.1) Da empresa LSI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A (Líder): 

a) Item 4.2 alínea “a”: 

 Não atende - Na certidão apresentada consta apenas técnico de agropecuária (pág. 68) e não 

de Engenheiro agrônomo. 

b) Item 4.2 alínea “b”: 

 b.3) – Não atende – Não apresentou atestado; 

 b.4) – Não atende - Atestado apresentado pela empresa L'oreal (pág. 72) para limpeza, não 
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possui metragem solicitada no edital; 

 b.5) – Não atende – Não apresentou atestado; 

 Ainda apresentou os documentos em cópia simples, estando em desconformidade 

c) Item 4.2 alínea “c”: 

 Não atende – Apresentou atestado para apenas algumas unidades e emitido somente pela 

empresa Manserv. A líder do consórcio é a LSI, o qual não apresentou atestados. 

d) Item 4.3 alínea “a”: 

 Não atende – Não apresentou declaração. 

e) Item 4.3 alínea “b”: 

 Não atende – Não apresentou a certidão. 

f) Item 4.3 alínea “c”: 

 Não atende – Não apresentou os atestados para os subitens c.1, c.2, c.3, c.4 e c.5. 

g) Item 4.3 alínea “d”: 

 Não atende – Não apresentou certidão de acervo técnico. 

h) Item 4.3 alínea “e”: 

 Não atende – Não apresentou comprovante de vínculo empregatício. 

i) Item 4.4: 

 Não apresentou as alíneas “a”, “b”, “c” e “d”. 

1.2) Da empresa MANSERV FACILITIES LTDA: 

a) Item 4.2 alínea “b”: 

 Sobre o subitem “b.1”: Não atende - Atestado apresentado pela empresa Itaú (pág. 158 e 

159), no mesmo não consta na descrição serviço de climatização, porém consta capacidade 

das instalações de 11.920 TR. Atestado apresentado pela empresa Condomínio Edifício 

Plaza Shopping (pág. 160), na descrição consta serviço de climatização, porém não possui 

informação da quantidade de TR ou BTU's.  

 Sobre o subitem “b.2”: Não atende - Atestado apresentado pela empresa Johnson do Brasil 

(pág. 152) para manutenção predial (civil, elétrica) no período de 01/02/18 a atual; Atestado 

Televisão Record (pág. 154) para manutenção elétrica, hidrossanitária no período de 

23/12/16 a atual; Atestado L'oreal (pág. 156) para manutenção predial no período de 07/08/17 

a atual; Atestado Itaú (pág. 158) para manutenção predial no período de 01/10/13 a atual e 

Atestado Condomínio Edifício Plaza Shopping (pág. 160) para manutenção predial (civil, 

elétrica) no período de 30/10/17 a atual. Não possui metragem solicitada no edital.  

 Ainda apresentou os documentos em cópia simples, estando em desconformidade. 

b) Item 4.2 alínea “c”: 

 Lote 2: Não atende – Não apresentou atestado para as unidades de Castro, Jaguariaíva, 

Ortigueira, Ampere, Capanema, Capitão Leônidas, Cascavel, Foz do Iguaçu, Medianeira, 

Marechal, e Toledo. Para as demais apresentou atestado (pág. 28 a 31);                                                                         

 Lote 3: Não atende – Não apresentou atestado para as unidades de Campo Mourão, 

Cianorte, Loanda, Umuarama, Bandeirantes, Cambé, Londrina-Saúde, Londrina, Londrina 

Centro Cultural, Santo Antonio da Platina. Para as demais apresentou Atestado (pág. 32 a 

33);                                                                                                                      

 Lote 4: Não atende – Não apresentou atestado para as unidades de Pinhais, Rio Negro, 

Mandirituba, Teatro São José dos Pinhais, São José dos Pinhais, Faculdade da 

Indústria/Afonso Pena. Para as demais apresentou atestado (pág. 34 a 35).    

c) Item 4.3: 

 Deixou de apresentar na totalidade as alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”. 

d) Item 4.4: 

 Deixou de apresentar na totalidade as alíneas “a”, “b”, “c” e “d”. 

 

 

2) Considerações sobre a empresa ISS SERVISYSTEM DO BRASIL LTDA: 

2.1) Item 4.2 alínea “a”: 

 Não atende – Documentação apresentada somente consta o responsável engenheiro Civil 

(pg. 32) falta do Engenheiro mecânico e agrônomo. 

2.2) Item 4.2 alínea “b”: 
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 Deixou de apresentar na totalidade os subitens b.1, b.2, b.3, b.4 e b.5. 

2.3) Item 4.2 alínea “c”: 

 Lote 2: Não atende - Não apresentou atestado para as unidades de União da Vitória, 

Cascavel, Cascavel-Morumbi, Casa da Indústria Cascavel, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, 

Francisco Beltrão, Casa da Indústria Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Palmas, 

Pato Branco e Toledo. Para as demais apresentou atestado (pág. 78 a 87) e atestado de 

conhecimento (pág. 36) 

2.4) Item 4.3 alínea “a”: 

 Não atende – Declaração apresentada apenas para o Engenheiro Civil, (pág. 35), Engenheiro 

Mecânico está incompleto, falta tempo de experiência e falta do Engenheiro agrônomo. 

2.5) Item 4.3 alínea “b”: 

 Não atende – Não apresentou atestado. 

2.6) Item 4.3 alínea “c”: 

 Deixou de apresentar na totalidade dos subitens c.1, c.2, c.3, c.4 e c.5. 

2.7) Item 4.3 alínea “d”: 

 Não atende – Não apresentou atestado. 

2.8) Item 4.3 alínea “e”: 

 Não atende – Não apresentou atestado. 

2.9) Item 4.4 alínea “b”: 

 Não atende – Não apresentou Termo de Abertura e Termo de encerramento, bem como seu 

registro. 

2.10) Item 4.4 alínea “d”: 

 Não atende – Não apresentou o documento solicitado. 

 

 

3) Considerações sobre a empresa SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA 

3.1) Item 4.3 alínea “c”: 

 Deixou de apresentar na totalidade dos subitens c.1, c.2, c.3, c.4 e c.5. 

3.2) Item 4.3 alínea “d”: 

 Não atende – Não apresentou atestado. 

3.3) Item 4.4 alínea “b”: 

 Não atende – Não apresentou Termo de Abertura e Termo de encerramento, bem como seu 

registro. 

 

 

4) Considerações sobre o Consórcio Poliservice 

4.1) Da empresa POLISERVICE SISTEMAS E HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS S/A (Líder): 

a) Item 4.2 alínea “c”: 

 Não atende – (Pág. 75 a 149) atestados apresentados para todas as unidades, com 

assinatura como Representante legal da empresa o Srº Algacir Sermann Filho. Porém consta 

conforme documento na página 56 da proposta que o Srº Algacir fica desincumbido do cargo 

de diretor presidente da Poliservice, sendo que não localizamos nenhum outro documento 

dando poderes ao mesmo.  

4.2) Da empresa SERVTEC INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA: 

a) Item 4.2 alínea “c”: 

 Não atende – (Pág. 75 a 149) atestados apresentados para todas as unidades, com 

assinatura como Representante legal da empresa o Srº Algacir Sermann Filho. Porém consta 

conforme documento na página 56 da proposta que o Srº Algacir fica desincumbido do cargo 

de diretor presidente da Poliservice, sendo que não localizamos nenhum outro documento 

dando poderes ao mesmo.  

 

 

4.3) Da empresa TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S.A: 

a) Item 4.2 alínea b: 

 b.3: Não atende – (pág. 111) Atestado apresentado pela empresa Braskem S/A não possui 
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quantidade solicitada no edital.  

 

b) Item 4.2 alínea “c”: 

 Não atende – (Pág. 75 a 149) atestados apresentados para todas as unidades, com 

assinatura como Representante legal da empresa o Srº Algacir Sermann Filho. Porém consta 

conforme documento na página 56 da proposta que o Srº Algacir fica desincumbido do cargo 

de diretor presidente da Poliservice, sendo que não localizamos nenhum outro documento 

dando poderes ao mesmo.  

c) Item 4.3 alínea c: 

 c.5: Não atende – Não apresentou atestado. 

d) Item 4.3 alínea d: 

 Não atende – Não apresentou certidão de acervo técnico . 

e) Item 4.4: 

 Não atende – Alínea “a”: Devido a empresa não ter apresentado documento que demonstre o 

Ativo Circulante, Passivo Circulante e Patrimônio Liquido, não foi possível analisar. 

 Não atende – Alínea “b”: Não apresentou documento que demonstre o Ativo Circulante, 

Passivo Circulante e Patrimônio Líquido, bem como, registro do mesmo devidamente 

assinado. 

 

 

Ainda, passamos a responder os questionamentos realizados em sessão pública: 

1. Da proponente LSI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A: 

1.1) Sobre as empresas SERVTEC e GPS participações: não apresentaram comprovantes de visitas 

técnicas obrigatórias conforme exigido em Edital.  

Considerações: 

Em análise da equipe técnica, o Consórcio Poliservice apresentou todos os atestados através da 

empresa Líder. 

2. Da proponente SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA: 

2.1) Sobre o Consórcio POLISERVICE/TOPSERVICE/SERVTEC:  

a) Nos atestados de capacidade técnica, o profissional não consta o serviço de jardinagem.  

Considerações: 

Tendo em vista se tratar de consórcio, o documento foi apresentado em desacordo pela empresa 

Top service 

b) Em relação ao item 4.2 b1 não consta no atestado o mínimo de “TR” ou “BTUS”  

Considerações: 

Tendo em vista se tratar de consórcio, o documento foi apresentado pela empresa Servtec. 

2.2) Sobre a empresa ISS:  

a) Faltam os documentos do item 4.2 e 4.3 do Anexo II.  

Considerações: 

Quanto ao item 4.2 e 4.3 a empresa apresentou de forma parcial 

b) Faltam procuração do representante.  

Considerações: 

No que tange a questão sobre procuração, entendemos que foram recebidos os envelopes por 

emissário, ainda, não houve qualquer manifestação do emissário. Sendo assim, não há o que se 

falar sobre a falta de procuração. 

2.3) Sobre o Consórcio MANSERV/LSI  

a) Faltam registro de visitas técnicas obrigatórias.  

Considerações: 

A empresa apresentou de forma parcial, ou seja, somente para o Lote 01 

b) Documentos não estão autenticados.  

Considerações: 

Devido não terem sido indicados quais os documentos que não foram autenticados, não há como 

essa Comissão de Licitação se manifestar. 

c) Faltam documentos do item 4.2 e 4.3 do anexo II.  

Considerações: 
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Para o item 4.2 a empresa apresentou de forma parcial, já para o item 4.3 deixou de apresentar 

os documentos solicitados. 

 

3. Da proponente CONSÓRCIO POLISERVICE PARANÁ: 

3.1) Sobre o Consórcio MANSERVICE FACILITIES:  

a) Termo de compromisso do consórcio sem indicação e assinatura dos representantes legais e 

testemunhas.  

Considerações: 

Em análise ao Estatuto da empresa LSI no seu artigo 15 parágrafo 2º inciso iv tais documentos 

podem ser assinados por único Diretor ou procurador. Assim como, no documento consolidado da 

empresa Manserv clausula Décima Terceira, parágrafo 1º os documentos para licitações podem 

ser assinados isoladamente por Diretor ou procurador. 

b) Empresa LSI certidão de débitos estaduais vencidos.  

Considerações: 

Em análise a documentação, de fato a empresa apresentou certidão vencida 

c) Empresa LSI certidão de tributos municipais vencida.  

Considerações: 

Em análise a documentação, de fato a empresa apresentou certidão vencida 

d) Não comprovou vistoria em todas as unidades obrigatória. 

Considerações: 

A empresa apresentou de forma parcial. 

e) Estatuto de e Ata não autenticados.  

Considerações: 

Em análise a documentação, de fato a empresa apresentou documentos em cópia simples. 

f) Consorciadas não apresentaram balanço e documentos financeiros, descumprimento Anexo II 

item 4.4. 

Considerações: 

De fato, em análise a empresa deixou de apresentar o referido documento, conforme indicação no 

item II deste julgamento. 

g) Atestados de capacidade técnica não autenticados.  

Considerações: 

Em análise a documentação, de fato a empresa apresentou documentos em cópia simples. 

h) MANSERV não passou poderes para líder, descumprimento item 5.5 do Edital. 

Considerações: 

Tendo em vista que, o Termo de Consórcio traz a informação da empresa que detêm o maior 

percentual, bem como, foi assinado pelo representante legal de ambas as empresas 

consorciadas, considerasse como formalismo tal indicação. 

i) MANSERV CND estadual vencida e municipal sem tributos imobiliários, FGTS vencido.  

Considerações: 

Em análise a documentação, de fato a empresa apresentou certidões vencidas 

j) Contrato social e procuração sem autenticação.  

Considerações: 

Em análise a documentação, de fato a empresa apresentou documentos em cópia simples. 

k) Sem atestado do profissional, descumprimento Anexo II item 4.3 “c”  

Considerações: 

Em análise a empresa deixou de apresentar o documento. 

l) Ausência de CAT, item 4.3 “d” Anexo II.  

Considerações: 

De fato, em análise a empresa deixou de apresentar o referido documento, conforme indicação no 

item II deste julgamento. 

 

 

3.2) Sobre a empresa SODEXO:  

a) Balanço patrimonial e DRE incompleta, arquivos digitalizados, licitante confirma da página 52 

que apresentará documentos por ocasião de assinatura do contrato, ausente CRC do 

contador, sem balancete 2018.  
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Considerações: 

Vide considerações no parecer. 

b) Não apresentação do atestado de capacidade técnicas dos profissionais indicados como 

responsável técnico, chancelado pelo conselho de classe, descumprimento ao Anexo II item 

4.3 “c”.  

Considerações: 

De fato, em análise a empresa deixou de apresentar o referido documento, conforme indicação no 

item II deste julgamento. 

c) Ausência de certidão de acervo técnico, como atestado emitido pelo conselho de classe, 

descumprimento do Anexo II item 4.3 “d”.  

Considerações: 

De fato, em análise a empresa deixou de apresentar o referido documento, conforme indicação no 

item II deste julgamento. 

d) Ausência de certidão relativas aos tributos municipais e imobiliários.  

Considerações: 

A empresa apresentou tal documento. 

e) Ausência de procuração para realizar visita em nome da licitante.  

Considerações: 

Entendemos pelo excesso de formalismo tal exigência, uma vez que, os atentados são assinados 

pelos representantes. 

3.3) Sobre a empresa ISS: 

a) Contrato social sem autenticação.  

Considerações: 

Em análise observou-se que o documento está autenticado. 

b) Certidão de tributos federais e estaduais vencidos.  

Considerações: 

Em análise a documentação, de fato a empresa apresentou certidões vencidas 

c) Certidão estaduais válida está com CNPJ diferente.  

Considerações: 

Em análise o documento CNPJ está correto 

d) Sem certidão de tributos mobiliários.  

Considerações: 

Entendemos que a empresa atende ao solicitado. 

e) Não atendeu a integralidade o item 4.4 do Anexo II, não enviou SPED e se for livro, não 

autenticado, sem balancete.  

Considerações: 

De fato, em análise a empresa deixou de apresentar o referido documento, conforme indicação no 

item II deste julgamento. 

f) Sem atestado de capacidade profissional, descumprindo o item 4.3 “c” Anexo II.  

Considerações: 

De fato, em análise a empresa deixou de apresentar o referido documento, conforme indicação no 

item II deste julgamento. 

g) Sem CAT, descumprimento item 4.3 “d” do Anexo II.  

Considerações: 

De fato, em análise a empresa deixou de apresentar o referido documento, conforme indicação no 

item II deste julgamento. 

h) Declaração de responsabilidade técnica sem assinatura.  

Considerações: 

Entendemos que a empresa atende ao solicitado 

i) Sem demonstrativo fator insolvência.  

Considerações: 

De fato, em análise a empresa deixou de apresentar o referido documento, conforme indicação no 

item II deste julgamento. 

j) Sem atestado de capacidade técnica operacional, item 4.2 “b” do Anexo II 

Considerações: 

De fato, em análise a empresa deixou de apresentar o referido documento, conforme indicação no 
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item II deste julgamento. 

 

 

A Comissão realizou consulta ao link http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam e 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php conforme exigência do Edital, restando as empresas 

IDÔNEA. 

 

Com base nos apontamentos acima, todas as empresas restaram INABILITADAS.  

Diante disso, a Comissão de Licitação aplica o contido no item 19.12 do preambulo do Edital: 

“Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas 
forem desclassificadas, a Comissão de Licitações do SISTEMA FIEP 
poderá fixar às proponentes o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para 
a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, 
escoimadas das causas referidas neste item”. (grifo nosso). 

 

Sendo assim, todas as empresas terão o prazo igual de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação desse 

julgamento, para regularizarem os documentos apontados em desconformidade nesse documento. 

 

Os documentos deverão ser entregues na sede do Sistema Fiep para a Comissão de Licitação, documentos 

não recebidos pela Comissão de Licitação não serão considerados válidos. 

 

Endereço: Av. Candido de Abreu, n 200, Centro Cívico, Curitiba/PR, CEP: 80.530-902. 

 

 

 

2 – JULGAMENTO 

Diante dos fatos e com base no parecer técnico, anexo ao processo, a Comissão de Licitação julga todas as 

empresas INABILITADAS. Sendo assim e com base no item 19.12 do edital, todas terão o prazo de até 05 

(cinco) dias uteis a contar da publicação deste julgamento para regularização dos apontamentos, cumpridas as 

condições estabelecidas no Edital. 

 

3 – Publique-se, 

 

Curitiba, 11 de janeiro de 2019. 

 

 

Ana Claudia da Silva Hadas 

Coordenação de Compras 

Nadia de Jesus dos Santos 

Presidente da Comissão de Licitação 

Luciano de Freitas Trindade 

Membro da Comissão de Licitação 

Caroline Borges 

Membro da Comissão de Licitação 

 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

