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Protocolo: 16766/2019 Edital: CP Nº LIC. 2.0010/2019 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE CONCEITO E PROJETO 
ARQUITETÔNICO, SEUS COMPLEMENTARES E ACOMPANHAMENTO DE OBRA PARA 
REVITALIZAÇÃO INTERNA DO PRÉDIO SEDE 

Critério de 
julgamento Menor preço GLOBAL 

Abertura: 26 02 2019 

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

Nº EMPRESA VALOR 
PROPOSTO CLASSIFICAÇÃO 

01 EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS R$ 277.800,00 SIM – 1º 

02 JCASTRO & PERTSCHI ARQ. E URBANISMO LTDA ME R$ 279.853,99 SIM – 2º 

03 C&P ARQUITETURA LTDA R$ 336.247,47 SIM – 3º 

04 STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA R$ 346.348,00 SIM – 4º 

05 SAMWAYS & SANTOS ARQ. SOC. SIMPLES LTDA ME R$ 370.707,07 SIM – 5º 

06 MMKM ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA R$ 377.000,00 SIM – 6º 

07 PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA R$ 457.773,41 SIM – 7º 

08 BORELLI E MERIGO ARQ. E URBANISMO S/S EPP R$ 484.700,00 NÃO 

OBSERVAÇÕES: Conforme constatado na ata da sessão de abertura, publicada no site do Sistema FIEP em 
26/02/2019, 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 Gerência Executiva de Serviços 
Corporativos restaram classificadas: 
 
- Em primeiro lugar, a proposta apresentada pela empresa EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS no valor total de R$ 277.800,00 (duzentos e setenta e sete mil e oitocentos reais);  
- Em segundo lugar, a proposta apresentada pela JCASTRO & PERTSCHI ARQUITETURA E URBANISMO 
LTDA ME no valor total de R$ 279.853,99 (duzentos e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e 
noventa e nove centavos);  
- Em terceiro lugar, a proposta apresentada pela C&P ARQUITETURA LTDA no valor total de R$ 336.247,47 
(trezentos e trinta e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos);  
- Em quarto lugar, a proposta apresentada pela STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA no valor total de R$ 
346.348,00 (trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais);  
- Em quinto lugar, a proposta apresentada pela SAMWAYS & SANTOS ARQUITETURA SOCIEDADE SIMPLES 
MTDA ME. no valor total de R$ 370.707,07 (trezentos e setenta mil, setecentos e sete reais e sete centavos);  
- Em sexto lugar, a proposta apresentada pela MMKM ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA no valor 
total de R$ 377.000,00(trezentos e setenta e sete mil); e 
- Em sétimo lugar, a proposta apresentada pela PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA no valor total de R$ 
457.773,41 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos)  
 
A proposta da empresa BORELLI E MERIGO ARQUITETURA E URBANISMO S/S EPP foi desclassificada pois 
cotou os itens 1.2, 3.1, 4.1 e 7.1 acima do valor máximo do edital, quando o item 6 c) do Anexo II do edital diz 
que “não poderá ser cotado VALOR SUPERIOR UNITÁRIO ao estipulado para cada item da planilha 
orçamentária fornecida pelo SISTEMA FIEP. 
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2 – PARTICIPANTES 

Nº EMPRESA - 1º SESSÃO DE CONTINUIDADE HABILITAÇÃO 

01 EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS NÃO 

02 JCASTRO & PERTSCHI ARQ. E URBANISMO LTDA ME NÃO 

03 C&P ARQUITETURA LTDA NÃO 

04 STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA NÃO 

Nº EMPRESA - 2º SESSÃO DE CONTINUIDADE HABILITAÇÃO 

05 SAMWAYS & SANTOS ARQ. SOC. SIMPLES LTDA ME NÃO 

06 MMKM ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA SIM 

07 PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA SIM 

OBSERVAÇÕES: Em sessão pública, com base no item 6.6 do Instrumento Convocatório, procedeu-se a 
abertura dos envelopes de habilitação das quatro proponentes melhores classificadas, conforme relação acima. 
Acontece que em análise aos documentos e após solicitação da área técnica foi realizada a abertura dos 
demais envelopes de habilitação, ou seja, após publicado comunicado II foi realizada a segunda sessão de 
continuidade em 08/04/2019.  
 

A Comissão de Licitação e equipe técnica, respondem aos questionamentos feitos na primeira sessão pública 
de continuidade: 
 
Questionamentos da empresa SAMWAYS & SANTOS ARQ. SOC. SIMPLES LTDA ME: 
 

1. Em relação a empresa EFFECT: não relacionou os serviços na planilha; faltou o anexo IX 
aceitação do resultado.  
Resposta da Comissão de Licitações: - Analisando o atestado de capacidade técnica emitido pela 
Confederação Brasileira de Judô, CAT n° 472856, lá está relacionado os serviços prestados, não 
havendo a necessidade de emitir ou relacionar em planilha; - Quanto ao ANEXO IX – MODELO DE 
DECLARAÇÃO DE ACEITE, conforme diz no item 4.1 do Anexo II a falta da apresentação não 
acarretará a inabilitação da empresa, tal anexo visa somente a celeridade processual. 

 
2. Em relação a empresa J.CASTRO: Contrato social menor que exigido; só foi anexado o SPED 

(2017) faltou balancete atual ou SPED (2018); Capital social R$40.000,00 no contrato social e 
balanço.  
Resposta da Comissão de Licitações: - Quanto ao contrato social e o capital social de R$ 
40.000,00, é solicitado no item 4.4 a) do Anexo II que a empresa possua Patrimônio Líquido no 
valor de R$ 53.856,69 e não Capital Social, sendo assim, analisando o SPED de 2017 
apresentado a empresa atende ao solicitado no item; - Da análise dos documentos de habilitação 
quanto ao solicitado no item 4.4 c) do Anexo II, realmente não houve a apresentação do balancete 
acumulado de 2018 na data base de 30/09/2018 ou 31/12/2018, visto que foi apresentado SPED 
de 2017 para atendimento do item 4.4 b) do Anexo II.  
 

3. Em relação a empresa C&P: Faltou projeto de interiores na planilha.  
Resposta da Comissão de Licitações: - Não há dispositivo em edital que informe que deverá ser 
feito em planilha. Ainda, com base no item 18.6 do preâmbulo do edital foi realizado diligência, em 
28/03/2019, junto à empresa COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB, 
referente ao atestado apresentando para atendimento ao edital, onde foi informado que se trata da 
sede da Superintendência Regional de Minas Gerais, ambiente corporativo com 5 (cinco) 
pavimentos com área de 832 m² cada, totalizando 4.160 m².   
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4. Em relação a empresa STCP: Jonathan Souza Marques não tem vínculo com a empresa/não esta 
na planilha; não achei acervo/atestado conforme exigido; Atestado Votorantim fora do exigido; Não 
relacionou os serviços na planilha.  
Resposta da Comissão de Licitações: - O profissional Jonathan de Souza Marques aparece no 
atestado de pessoa jurídica, logo não há necessidade de vínculo tão pouco comprovação de 
acervo/atestado para o profissional, visto ele não estar indicado no quadro técnico apresentado 
(ANEXO XI); - O atestado emitido pela empresa Votorantim Cimentos S.A. ao profissional 
Alexandre Elias Esper, CAT n° A 060250 não atende tecnicamente por se tratar de atestado de 
projetos de drenagem, com formação de taludes, muros de arrimo, dissipadores de energia, caixas 
de filtração, retenção e descarga de águas pluviais para obras e controle ambiental, não 
atendendo ao escopo exigido de layout corporativo; - Quanto a relação dos serviços não há 
dispositivo em edital que informe que deverá ser feito em planilha. 

 
Questionamentos da empresa JCASTRO & PERTSCHI ARQ. E URBANISMO LTDA ME: 
 

1. Em relação a empresa C&P: não atendeu o edital quanto ao item 4.3,b, anexo II, “apresentar 
certidão negativa pessoa física(CAU), arquiteta Flavia Cobucci Paolucci.  
Resposta da Comissão de Licitações: - Da análise dos documentos de habilitação quanto ao 
solicitado no item 4.3 b) do Anexo II, realmente não houve a apresentação da Certidão de Registro 
de Pessoa Física da profissional Flavia Cobucci Paolucci. 
 

2. Em relação a empresa EFFECT: não atendeu o 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. 
Resposta da Comissão de Licitações: - Com base no parecer técnico o atestado de capacidade 
técnica emitido pela Confederação Brasileira de Judô, CAT n° 472856, não atende ao solicitado 
nos itens 4.2 e 4.3 c) 1 e 2 do Anexo II do edital, pois dos 13.946 m² construídos, 1.885,88 m² são 
do edifício administrativos e destes, apenas 628 m² são de layout corporativo, sendo que no edital 
são solicitados um mínimo de 4.150 m². 

 
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 e parecer técnico, a Comissão de 
Licitação observa: 
 

1. EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
Atestado:  
o Confederação Brasileira de Judô, CAT n° 472856. 

Profissional: CELSO GRION MALERONKA. 
Não atende aos itens:  

 - 4.2 e 4.3 c) 1 e 2 do Anexo II do edital, onde o atestado de capacidade técnica emitido pela 
Confederação Brasileira de Judô, CAT n° 472856, à pessoa jurídica Effect Arquitetura e 
Gerenciamento de Projetos e ao profissional Celso Grion Maleronka, não atende ao solicitado, pois 
embora indique elaboração, acompanhamento, coordenação, gerenciamento e compatibilização de 
projetos, dos 13.946 m² construídos, 1.885,88 m² são do edifício administrativos e destes, apenas 
628 m² são de layout corporativo, sendo que no edital são solicitados um mínimo de 4.150 m². 
 

 

2. JCASTRO & PERTSCHI ARQ. E URBANISMO LTDA ME 
Atestados:  
o Novaclínica Hospital e Maternidade Ltda; 
o ILK Incorporação e Empreendimentos Imob. Ltda, CAT´s n° 300460, 301191, 300461 e 

301169; 
o Posto e Churrascaria De Bortoli – Cupim Ltda, CAT n° 8438/2011; 
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o Vaccinar Industria e Comercio Ltda, CAT n° 304415; e 
o Cequipel Indústria e Comércio de Móveis Ltda, CAT n°1944/2010. 

Profissionais: MÕNICA JANKE DE CASTRO / PAULO GANS / SUSANNE CRISTNE PERTSCHI. 
Não atende aos itens:  
 - 4.4 c) do Anexo II, pois não houve a apresentação do balancete acumulado de 2018 na data 
base de 30/09/2018 ou 31/12/2018, visto que foi apresentado SPED de 2017 para atendimento do 
item 4.4 b) do Anexo II. 
- 4.2 e 4.3 c) 1, pois os atestados emitidos pela empresa ILK Incorporação e Empreendimentos 
Imob. Ltda, CAT´s n° 300460 à profissional Susanne Cristine Pertschi e 301191 à profissional 
Monica Janke de Castro e pelo Posto e Churrascaria De Bortoli – Cupim Ltda, CAT n° 8438/2011 à 
profissional Monica Janke de Castro, não compreendem layout corporativo e sim obra para fins 
comerciais; ainda, o atestado emitido pela empresa Cequipel Indústria e Comércio de Móveis Ltda, 
CAT n°1944/2010, à profissional Monica Janke de Castro, indica projeto de edificação industrial e 
ampliação de indústria, não citando projeto de layout corporativo; por fim, o atestado emitido pela 
empresa Vaccinar Industria e Comercio Ltda, CAT n° 304415, à profissional Susanne Cristine 
Pertschi, se refere a um projeto industrial de 13.341,10 m², onde possui área administrativa, 
porém, devido não estar informado esta área, com base no item 18.6 do preâmbulo do edital foi 
realizado diligência, em 27/03/2019, junto à empresa, onde foi informado que a metragem da área 
administrativa corresponde a 1.940 m² contemplando sanitários, refeitório, cozinha, salas de 
reunião e escritórios, sendo assim não compreendem layout corporativo e não atende à área 
mínima exigida em edital. 
- 4.2 e 4.3 c) 2, pois os atestados emitidos pela empresa ILK Incorporação e Empreendimentos 
Imob. Ltda, CAT´s n° 300461 à profissional Susanne Cristine Pertschi e 301169 à profissional 
Monica Janke de Castro, não compreendem layout corporativo e sim obra para fins comerciais. Por 
fim, o atestado emitido pela empresa Hospital Novaclinica, à pessoa jurídica, contempla um projeto 
hospitalar que possui espaço administrativo, porém não é informada a área, sendo assim, com 
base no item 18.6 do preâmbulo do edital foi realizado diligência, em 27/03/2019, junto à empresa, 
onde foi informado que não é possível separar a área administrativa pois está em todo o projeto. 
Diante da situação a área técnica analisou novamente o atestado e do total de 4.991,84 m² 
apresentados 330 m² são leitos de UTI, 171,75 m², trata-se de unidade hemodinâmica e 727 m² 
são de quartos, ou seja, não são considerados ambientes corporativos, ficando um total final do 
atestado de 3.763,09 m² não atendendo à área mínima exigida em edital. Ainda não foram 
encontrados atestados e acervos para o profissional Paulo Gans indicado no quadro de 
profissionais conforme ANEXO XI. 
 

 

3. C&P ARQUITETURA LTDA 
Atestado:  
o Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, CAT n° 404920. 

Profissionais: FLÁVIA COBUCCI PAOLUCCI / ALDEMIR AMORIM VENTURA / MARIANO JOSÉ 
MACEDO. 
Não atende aos itens:  

- 4.3 b), pois não foram apresentadas as Certidões de Pessoa Física dos profissionais 
indicados no ANEXO XI sendo eles: Flávia Cobucci Paolucci, Aldemir Amorim Ventura e Mariano 
José Machado. 

- 4.3 d), pois na CAT n° 404920 está mencionado apenas a profissional Flávia Cobucci 
Paolucci, quando que no atestado de capacidade técnica emitido pela Companhia Nacional de 
Abastecimento – CONAB, CAT n° 404920 também estão mencionados os profissionais Aldemir 
Amorim Ventura e Mariano José Machado. 

 
 

4. STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA 
Atestados:  
o Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São Paulo; 
o Votorantim Cimentos S.A., CAT n° A 060250; 
o Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa, CAT n° A 060251; 
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o Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, CAT n° A 014683 e CAT n° 
A 006847 a 006870/125447; e 

o Construtora Andrade Ribeiro Ltda, CAT n°001483/2006. 
Profissionais: MIRNA LUÍZA CORTOPASSI LOBO / JULIANA CRISTINA KREISCHE / 
ALEXANDRE ELIAS ESPER. 
Não atende aos itens:  

- 4.4 b) pois o balanço patrimonial e demonstrações do resultado de 2017 ou 2018 não estão 
acompanhadas do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício 
correspondente, devidamente registrado no órgão competente; 

- 4.2 c)1 e 2, pois o atestado emitido pela empresa Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência 
de Fomento do Estado de São Paulo, à pessoa jurídica, não está clara a metragem da área 
corporativa, sendo assim, com base no item 18.6 do preâmbulo do edital foi realizado diligência, 
em 28/03/2019 ratificada em 01/04/2019, junto à empresa, onde a empresa informou que houve 
projeto corporativo executado pela empresa STCP, porém, não soube informar a área. Desta 
forma, sem saber a área real o atestado não atende tecnicamente conforme solicitado.  

- 4.3 c) 1 e 4.3 d) pois o atestado emitido pela empresa Votorantim Cimentos S.A. ao 
profissional Alexandre Elias Esper, CAT n° A 060250 não atende tecnicamente por se tratar de 
atestado de projetos de drenagem, com formação de taludes, muros de arrimo, dissipadores de 
energia, caixas de filtração, retenção e descarga de águas pluviais para obras e controle 
ambiental, não atendendo ao escopo exigido de layout corporativo; e o atestado emitido pela 
empresa Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa, também ao profissional 
Alexandre Elias Esper CAT n° A 060251, descreve o serviço de projetos estruturais de concreto e 
metálicos, projeto de fundações, hidrossanitário, reaproveitamento de água de reuso e drenagem, 
sem citar projeto de layout corporativo e com metragem inferior ao exigido no escopo, desta forma 
não atendendo tecnicamente conforme solicitado. 

- 4.3 d) pois a CAT n° A 060249 emitida pela empresa Associação Hospitalar de Proteção à 
Infância Dr. Raul Carneiro ao profissional Alexandre Elias Esper, não atende tecnicamente pois é 
um projeto de terraplanagem e a CAT A n° 060252 emitida pela empresa Consorcio Estreito 
Energia – CESTE, também ao profissional Alexandre Elias Esper, não atende tecnicamente pois é 
um serviço de consultoria para relatório técnico de diagnóstico e proposição de melhorias no 
sistema de caixas separadoras Água/Óleo na usina hidrelétrica de Estreito/MA. Ainda ambas as 
CTA´s não possuem atestados de capacidade técnica e estão anexas ao atestado da Votorantim 
Cimentos S.A. e Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa. 

- 4.3 c) 1 e 4.3 d) pois o atestado emitido pela Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária – INFRAERO à profissional Juliana Cristina Kreische, CAT n° A 014683, se refere a 
execução de projeto executivo dos sistemas hidrossanitário e de combate a incêndio para reforma, 
adequação e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto Internacional de Marechal 
Rondon em Várzea Grande/MT, não se tratando de projeto de layout corporativo conforme exigido 
no escopo, desta forma não atendendo tecnicamente conforme solicitado.  

- 4.3 c) 2 e 4.3 d) pois o atestado emitido pela Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária – INFRAERO à profissional Juliana Cristina Kreische, CAT n° A 006847 a 
006870/125447, que se refere a gerenciamento, assessoramento e fiscalização de projetos 
executivos e das obras para a reforma e ampliação do terminal de passageiros, estacionamento, 
vias de acesso, central de utilidades, construção do edifício administrativo e estacionamento, KF, 
CAG, área de apoio a equipamentos de rampa e nova ETE do Aeroporto Internacional Marechal 
Rondon em Várzea Grande/MT, sendo o gerenciamento de projeto de layout administrativo, com 
metragem de 1.303,18 m², inferior ao exigido, desta forma não atendendo tecnicamente conforme 
solicitado. Ainda, em nota no próprio atestado, em função dos atrasos na obra sob 
responsabilidade do consorcio contratado para execução, não foi totalmente concluída a execução 
dos serviços, sendo o percentual executado e fiscalizado do edifício administrativo de 18,65%.   

- 4.3 c) 1 e 2 e 4.3 d) pois o atestado emitido pela empresa Construtora Andrade Ribeiro Ltda à 
profissional Mirna Luiza Cortopassi Lobo, CAT n°001483/2006, comprova o desenvolvimento de 
projeto e coordenação para a construção de edifício de fins comerciais e residenciais, desta forma 
não atendendo tecnicamente conforme solicitado.  
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5. SAMWAYS & SANTOS ARQ. SOC. SIMPLES LTDA ME 
Atestados:  
o Prefeitura Municipal de Curitiba – Secretaria Municipal da Educação, CAT nº 489959 e 

489501; e 
o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, CAT nº 490189. 

Profissionais: SUZI MARA SAMWAYS / ERNESTO PACHECO DOS SANTOS JUNIOR / MARCOS 
RAEDER FILHO. 
Não atende aos itens:  
- 4.2 c) 1 e 2, 4.3 c) 1 e 2 e 4.3 d), pois os atestados emitidos pela Prefeitura Municipal de Curitiba 
– Secretaria Municipal da Educação, à profissional Suzi Mara Samways, CAT nº 489959 e ao 
profissional Ernesto Pacheco dos Santos Junior, CAT nº 489501, se referem a projeto 
arquitetônico e layout interno de um CMEI e Escola, não se trata de layout corporativos, desta 
forma não atendendo tecnicamente conforme solicitado. Quanto ao atestado emitido pelo 
Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, à pessoa jurídica Samways & Santos Arq. Soc. 
Simples Ltda ME e à profissional Suzi Mara Samways, CAT nº 490189, é indicado a remodelação 
da área de trabalho nos setores administrativos do edifício sede do CRCPR, porém não relata de 
forma clara a metragem da remodelação, sendo assim, com base no item 18.6 do preâmbulo do 
edital foi realizado diligência, em 18/04/2019, junto ao CRCPR, onde foi informando que houve a 
execução dos serviços de remodelagem apenas no segundo pavimento, não compreendendo a 
metragem exigida em edital, uma vez que o total da obra era de 4.480,93 m². Ainda não foram 
encontrados atestados e acervos para o profissional Marcos Raeder Filho indicado no quadro de 
profissionais conforme ANEXO XI. 
 

6. PJJ MALUCELLI ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA 
Atestados:  
o Tribunal de Justiça do Estado do PR – Fórum Londrina e Adequações antiga Prisão Ahú, CAT 

nº 267051, 3490997, 266495 e 352932; 
o AW Empreendimentos Imobiliários, CAT nº 3022/2010 e 112/2011; 
o Prefeitura Municipal de Curitiba, CAT n° 19366, 99864, 194928, 4539/2016, 4697/2016; 
o Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, CAT nº 385124 e 261507; 
o Comissária Galvão S/A, CAT n° 8275/2012; 
o Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, CAT nº 3953/2014; 
o PJJ Malucelli Arquitetura e Construção Ltda, CAT nº 5309/2016; 
o SENAI-PR, CAT n° 3506/2015; 
o Fontanive Engenharia e Empreendimentos S/A, CAT nº 3496/2012;  
o Geplan Planejamento Projeto e Ger. de Obras Ltda, CAT nº 11890/2011. 

Profissionais: PAULO JOSÉ ALPENDRE MALUCELLI / JOÃO JOSÉ ALPENDRE MALUCELLI / 
SIMONE DUTTER MOLINARI / SANDRA REGINA PORTELA DOS SANTOS / ROBERTO DUMAS 
/ DARLO TORNO / DIETER SCHRODER. 
Não atende aos itens:  

- 4.2 c) 1 e 2 pois os dois atestados emitidos pela Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária – INFRAERO à pessoa jurídica PJJ Malucelli Arquitetura e Construção Ltda, um se 
refere a fiscalização e elaboração de projetos complementares diferentes do solicitado em edital; e 
o outro que também está emitido ao profissional Paulo José Alpendre Malucelli, CAT nº 385124, se 
refere a planejamento e gerenciamento de reforma e ampliação do terminal de passageiros do 
Aeroporto Afonso Pena em São José dos Pinhais - PR, desta forma nenhum dos atestados está 
atendendo tecnicamente conforme solicitado. 

- 4.2 c) 2, pois o atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Curitiba à pessoa jurídica PJJ 
Malucelli Arquitetura e Construção Ltda, se refere a acompanhamento, assessoramento, 
gerenciamento, coordenação e supervisão de equipe técnica, a qual fiscalizava projetos de obra do 
Hospital do Idoso Dra. Zilda Arns, diferentes do solicitado em edital, desta forma não atendendo 
tecnicamente conforme solicitado. 

- 4.2 c) 1 e 2, 4.3 c) 1 e 2 e 4.3 d) pois o atestado emitido pela empresa AW Empreendimentos 
Imobiliários, à pessoa Jurídica PJJ Malucelli Arquitetura e Construção Ltda, e aos profissionais 
João José Alpendre Malucelli, CAT nº 3022/2010 e Paulo José Alpendre Malucelli, CAT nº 
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112/2011, não está clara a metragem e se os projetos se referem a de layout corporativo sendo 
assim, com base no item 18.6 do preâmbulo do edital foi realizado diligência, em 18/04/2019 
ratificada em 22/04/2019 e novamente em 26/04/2019, porém, a empresa não retornou após as 
tentativas de contato. Desta forma, sem saber a área real e se o objeto se refere a layout 
corporativo, entendemos que o atestado não atende tecnicamente conforme solicitado. 

4.3 c) 1 e 2 e 4.3 d) pois o atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Curitiba ao profissional 
Paulo José Alpendre Malucelli, CAT n° 19366, se refere a acompanhamento, assessoramento, 
gerenciamento, coordenação e supervisão de equipe técnica, a qual fiscalizava projetos de obra do 
Hospital do Idoso Dra. Zilda Arns, diferentes do solicitado em edital. 

4.3 c) 1 e 2 e 4.3 d) pois o atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Curitiba ao profissional 
João José Alpendre Malucelli, CAT n° 99864, se refere a acompanhamento, assessoramento, 
gerenciamento, coordenação e supervisão de equipe técnica, a qual fiscalizava projetos de obra do 
Hospital do Idoso Dra. Zilda Arns, diferentes do solicitado em edital. 

4.3 c) 1 e 2 e 4.3 d) pois o atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Curitiba à profissional 
Simone Dutter Molinari, CAT n° 194928, se refere a acompanhamento, assessoramento, 
gerenciamento, coordenação e supervisão de equipe técnica, a qual fiscalizava projetos de obra do 
Hospital do Idoso Dra. Zilda Arns, diferentes do solicitado em edital; ainda, o atestado emitido pela 
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, CAT nº 261507, se refere a 
elaboração de projetos de engenharia para reforma, ampliação e modernização da área do 
terminal de passageiros e construção de central de utilidades, bem como o 
gerenciamento/fiscalização da obra, embora o atestado descreva a elaboração de layout interno, 
os projetos se referem a orientação espacial, pisos táteis, instalação de equipamentos, banheiros 
e/ou sanitários, dentre outros que não se referem a layout corporativos, desta forma nenhum dos 
atestados está atendendo tecnicamente conforme solicitado. 

4.3 c) 1 e 4.3 d) pois o atestado emitido pela empresa Comissária Galvão S/A, à profissional 
Sandra Regina Portela dos Santos, CAT n° 8275/2012, se refere a Projeto hidrossanitário e 
prevenção contra incêndio, desta forma não atendendo tecnicamente conforme solicitado. 

4.3 c) 1 e 2 e 4.3 d) pois o atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Curitiba ao profissional 
Roberto Dumas, CAT n° 4539/2016, se refere a acompanhamento, assessoramento, 
gerenciamento, coordenação e supervisão de equipe técnica, a qual fiscalizava projetos de obra do 
Hospital do Idoso Dra. Zilda Arns, diferentes do solicitado em edital; ainda, o atestado emitido pela 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, CAT nº 3953/2014, se 
refere a elaboração de projetos de arquitetura e engenharia para construção do complexo de 
saúde o qual não compreende layout corporativo, desta forma nenhum dos atestados está 
atendendo tecnicamente conforme solicitado. 

- 4.3 c) 1 e 2 e 4.3 d) pois o atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Curitiba ao 
profissional Darlo Torno, CAT n° 4697/2016, se refere a acompanhamento, assessoramento, 
gerenciamento, coordenação e supervisão de equipe técnica, a qual fiscalizava projetos de obra do 
Hospital do Idoso Dra. Zilda Arns, diferentes do solicitado em edital; ainda, o atestado emitido pela 
empresa PJJ Malucelli Arquitetura e Construção Ltda, CAT nº 5309/2016, selos A 031.934 e A 
031.935 se referem a projetos de climatização, exaustão, isolamento acústico, conforto térmico, 
ventilação forçada e natural do Fórum de Foz do Iguaçu e Ahú, desta forma nenhum dos atestados 
está atendendo tecnicamente conforme solicitado. 

- 4.3 c) 1 e 2 e 4.3 d) pois o atestado emitido pelo SENAI-PR ao profissional Dieter Schroder, 
CAT n° 3506/2015, se refere elaboração de projetos estruturais em concreto armado; ainda, o 
atestado emitido pela empresa Fontanive Engenharia e Empreendimentos S/A, CAT nº 3496/2012, 
se refere a projeto estrutural, fundações em prédio comercial; por fim, o atestado emitido pela 
empresa Geplan Planejamento Projeto e Ger. de Obras Ltda, CAT nº 11890/2011, se refere a 
elaboração de projeto de fundações, desta forma nenhum dos atestados está atendendo 
tecnicamente conforme solicitado. 
 

Porém, tendo em vista os vários atestados apresentados a empresa PJJ Malucelli Arquitetura e Construção 
Ltda atende tecnicamente aos itens: 

- 4.2 c) 1 e 2, 4.3 c) 1 e 2 e 4.3 d) pois os atestados emitidos pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do PR – Fórum Londrina e Adequações antiga Prisão Ahú, à pessoa Jurídica PJJ Malucelli 
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Arquitetura e Construção Ltda, e aos profissionais João José Alpendre Malucelli, CAT’s nº 267051 
e 3490997 e Paulo José Alpendre Malucelli, CAT´s nº 266495 e 352932, após diligência realizada, 
com base no item 18.6 do preâmbulo do edital, em 18/04/2019 ratificada em 26/04/2019, junto ao 
TJPR, atendem as exigências, uma vez que, foi informado que os projetos objetos de ambos os 
atestados tratam de layout corporativo e a metragem realizada é compatível com a solicitada no 
edital do SISTEMA FIEP. Sendo assim, dos profissionais indicados os que apresentaram 
capacidade técnica compatível com as exigências do edital foram apenas João José Alpendre 
Malucelli e Paulo José Alpendre Malucelli. 
 

7. MMKM ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA 
Atestado:  
o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo, CAT nº 

302246. 
Profissional: JULIANO NEMER CALDEIRA BRANT. 
Atende todas as exigências contidas em edital. 
 

Por fim restaram HABILITADAS as empresas MMKM ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA e PJJ 
MALUCELLI ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA e INABILITADAS as empresas EFFECT 
ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, JCASTRO & PERTSCHI ARQ. E URBANISMO LTDA 
ME, C&P ARQUITETURA LTDA, STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA e SAMWAYS & SANTOS ARQ. 
SOC. SIMPLES LTDA ME. 

 
Quanto a análise dos documentos de habilitação da empresa BORELLI E MERIGO ARQ. E URBANISMO S/S 
EPP a Comissão de Licitação informa que por um lapso abriu o envelope da empresa, contudo, como não há 
prejuízo ao processo, os documentos ficam como parte integrante deste, porém, sem análise visto que a 
empresa está DESCLASSIFICADA conforme julgamento de proposta publicado no site do Sistema FIEP em 
28/02/2019. 

 
 

 
3 – JULGAMENTO 

Diante dos fatos e com base no parecer técnico da Gerência Executiva de Serviços Corporativos, a Comissão 
de Licitação julga HABILITADAS as empresas MMKM ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA e PJJ 
MALUCELLI ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA cumpridas as exigências em edital e INABILITADAS as 
empresas EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, JCASTRO & PERTSCHI ARQ. E 
URBANISMO LTDA ME, C&P ARQUITETURA LTDA, STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA e 
SAMWAYS & SANTOS ARQ. SOC. SIMPLES LTDA ME. 

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

Curitiba, 29 de abril de 2019. 
 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 

Priscila Ranzani Oliva 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Vanessa Cristina de Siqueira 
Comissão de Licitação 

 


