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Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito às 14h00min, 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 abertura da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL SENAI nº 547/2018 convocado para OBRA DE 

CONTINUIDADE - SEGUNDA FASE ISI E IST - ENGENHARIA DE ESTRUTURAS - SENAI 

MARINGÁ CTM. Iniciada a sessão foram recebidos os envelopes de habilitação e proposta 

comercial, ambos lacrados, das empresas: COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA e RAC 

ENGENHARIA S/A. Com base no item 6.6 do preâmbulo do edital a Comissão de Licitação informa 

que será invertido o procedimento, abrindo primeiramente os envelopes de N° 02, contendo 

PROPOSTAS COMERCIAIS, classificando os proponentes pela ordem crescente dos menores 

preços, e só então abrindo os envelopes de N° 01, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 

iniciando com o do proponente classificado em primeiro lugar, e assim sucessivamente, se 

necessário. Abertos os envelopes de proposta comercial das empresas participantes, os documentos 

foram vistados pela Comissão e em seguida por todos os presentes. A Comissão de Licitações 

registrou que a proposta comercial das empresas: Abertos os envelopes de propostas das empresas 

participantes, os documentos foram vistados pela Comissão, e em seguida por todos os presentes. A 

Comissão de Licitações registrou que a documentação de proposta comercial das empresas: COSTA 

OESTE CONSTRUÇÕES LTDA foi apresentada com 45 (quarenta e cinco) folhas + CD e RAC 

ENGENHARIA S/A foi apresentada com 42 (quarenta e duas) folhas + CD. 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 

a(s) empresa(s) IDÔNEA ou inscrita(s) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas 

(Ceis) e/ou Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa. A 

Comissão de Licitações registrou por ordem crescente as propostas comerciais das empresas: 

COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA apresentada no valor total de R$ 10.214.385,74 (dez 

milhões, duzentos e quatorze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos); e 

RAC ENGENHARIA S/A apresentada no valor total de R$ 10.993.258,31 (dez milhões, novecentos e 

noventa e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e um reais). Neste momento a empresa 

RAC ENGENHARIA S/A realizou as seguintes observações: “páginas 4 e 5 da proposta comercial, 

cronograma físico-financeiro, não apresenta os totais da venda do mês a mês. Desta forma, o total 

desembolsado no mês 08 ultimo da obra, não totaliza o valor da proposta comercial da Costa Oeste 

Construções LTDA. O valor apresentado é de R$ 8.545.492,32 e deveria ser R$ 10.214.385,74. Na 

página 5”. Analisando os custos para aplicação do BDI, nas páginas 44 e 45, é possível identificar 

incongruência no valor total da proposta, pois: custo página 44 R$ 6.851.174,05 x (1+20,82%) = R$ 

8.277.588,49; custo página 45 R$ 1.680.398,93 x (1+ 15,28%) = R$ 1.937.163,87; total do item 

01.01.01 (sem BDI) da planilha orçamentária fica em R$ 13.914,40. O total da proposta deve ser a 

soma desses três itens, R$ 10.228.666,76. Porém, o total apresentado foi de R$ 10.214.385,74, o 

que apresenta um erro na composição no valor total da proposta. Da análise a Comissão passa a 

responder: O cronograma apresentado contempla o valor sem o BDI, conforme planilha 
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disponibilizada no site do Sistema FIEP. Sobre a somatória do item sem BDI, é informado que 

realmente o valor de R$ 13.914,40 não está contemplado no valor total da proposta da proponente 

Costa Oeste, tendo em vista que esta teve impossibilidade de realizar a soma, pois a planilha 

disponibilizada no site estava bloqueada, diante do fato, visto todos valores estarem apresentados de 

forma correta, neste momento, realiza-se a correção do somatório total da proposta para o valor de 

R$ 10.228.300,14, não causando prejuízo para a fase. Sendo assim, a Comissão de Licitações julga 

CLASSIFICADAS as empresas COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA e RAC ENGENHARIA S/A. 

Questionados os representantes legais se abrem mão do prazo recursal da fase de proposta 

comercial, ambos responderam que sim. A Comissão de Licitações procedeu-se a abertura dos 

envelopes de habilitação das proponentes COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA e RAC ENGENHARIA 

S/A. Os documentos foram vistados pela Comissão e em seguida por todos os presentes. A 

Comissão de Licitações registrou que a documentação de habilitação das empresas: COSTA OESTE 

CONSTRUÇÕES LTDA foi apresentada com 197 (cento e noventa e sete) folhas e RAC 

ENGENHARIA S/A foi apresentada com 221 (duzentas e vinte e uma) folhas. A proponente RAC fez 

as seguintes considerações: “Item 4.3 “c” – 2 – exige subestação em alta tensão de pelo menos 437,5 

KVA, entretanto o atestado de selo A032811 comprova diversas cabines em média tensão mas 

nenhuma em alta tensão conforme exigido no edital. Item 4.3 “c” -3 – a CAT de número 7876/2013 

menciona projeto e execução de cabeamento estruturado e o atestado com selo A018240 consta 

apenas projeto de cabeamento estruturado CAT 6 (voz e dados) 300 pontos nesses documentos 

também não consta a certificação dos pontos de cabeamento estruturado, conforme exigido em 

edital. Item 4.2 “c” – 2: não houve a comprovação de execução de sistema fotovoltaico por 

profissional engenheiro eletricista ou atribuição similar, conforme solicita o edital, houve a 

comprovação através do acervo 4123/2018 selo de autenticidade A058959 porém o mesmo é 

atribuído a engenheiro civil, não tem capacidade técnica para esta execução. O contrato de prestação 

de serviços do engenheiro eletricista Marcelo da Silva Monteiro, está em desacordo com a normativa 

do conselho de classe quanto a sua comprovação da responsabilidade técnica, o contrato datado de 

02/01/2013, tem validade por tempo indeterminado e não há especificação quanto a jornada de 

trabalho, o salário especificado neste contrato também está inferior ao mínimo mensal da categoria, 

sendo impossível a realização comprovada das atividades exigidas para o objeto do edital. O 

engenheiro mecânico Edson Luiz Belido já é responsável técnico de três empresas, sendo elas: 

Dimensão elevadores, com carga horária de 3horas/dia; AAC Ar condicionado com carga horário de 3 

horas/dia e Construtora Dotto, com carga horária de 2 horas/dia, conforme consta na certidão do 

profissional apresentada totalizando 8 horas por dia não sendo possível desempenhar 

responsabilidade técnica perante o objeto da licitação. Item 4.3 “c” – 3: o engenheiro eletricista Túlio 

Alves Aguiar tem contrato de prestação de serviços com remuneração de R$ 500,00 por mês, 

portanto abaixo do valor da categoria, o mesmo não consta a jornada de trabalho, sendo impossível a 

realização comprovada das atividades exigidas no objeto do edital. Item 4.4 “c”: quanto a 

apresentação do balancete trimestral não há comprovação contábil referido ao primeiro trimestre 

(janeiro, fevereiro e março) de 2018. Em relação aos índices financeiros não foi possível fazer a 
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comprovação do cálculo em relação ao índice do grau de endividamento, pois não balanço 

apresentado não foi localizado o passivo exigível a longo prazo, sendo necessária para a composição 

do cálculo para o grau de endividamento. Foi apresentado o Anexo VIII, porém assinado no dia 27 de 

julho de 2018 em desacordo com a data limite de realização da visita perante o edital. Desta forma, 

solicitamos a inabilitação da empresa Costa Oeste”. O questionamento da empresa RAC foi ditado à 

Comissão de Licitações pelo representante da empresa. Haja vista necessidade de avaliação técnica 

dos documentos de habilitação apresentados, a Comissão de Licitações resolveu suspender a 

sessão, informando que será divulgado no site www.sistemafiep.org.br/licitacao/html o resultado 

da fase. 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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