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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2010

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
Às duas horas e trinta minutos do dia três de novembro do ano de dois mil e dez, na
sala da Direção Geral da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus
Londrina, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº
012 de 09 de fevereiro de 2010, composta pelos servidores: Maria Eleni Curti,
Presidente, Heloisa Cardoso Ferraz, Vice-Presidente, Fábio Depieri, Paulo Henrique
Simões Amâncio e Roberto Susa Mihara, membros, para julgamento de
habilitação no certame licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 004/2010,
tipo menor preço, cujo objeto é a construção do Bloco 16 – Restaurante Universitário
do Campus Londrina. A Presidente da Comissão declarou aberta a sessão para
continuidade dos trabalhos. PROTESTOS: A licitante OPUS PRIMA ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA formulou os seguintes protestos: “VIRTUAL – não
apresentou declaração de capacidade financeira; MÁRIO AUGUSTO – não
apresentou responsável técnico para serviços de engenharia elétrica. O atestado do
CREA apresentado serve somente para elaboração de projetos não execução; LFT
– Há dois itens do SICAF (Receitas Federal e Estadual) que estão vencidas; e
CONSVALE – não apresentou CAT de instalações elétricas e revestimentos, não
apresentou data de validade da Receita Estadual, Municipal e balanço patrimonial,
Receita
Federal
vencida.”
A
licitante
CONSTRUTORA
MASCONI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA formulou os seguintes protestos: “A
empresa MÁRIO AUGUSTO DE OLIVEIRA apresentou a certidão nº 633/90 sem
carimbo do CREA-PR. A empresa não apresentou profissional com Engenharia
elétrica (ou outro devidamente reconhecido pelo CREA); a empresa CA
CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA descumpriu o subitem 6.1.2.1 do
Edital ao não apresentar documento da receita federal, que está vencido desde
15/09/2010; a empresa CA não apresentou certificado de registro de pessoa física,
atestado de capacidade técnica está sem selo de autenticidade do CREA e também
não apresenta o atestado de vínculo empregatício do profissional Massayuki Ishida;
e a empresa OPUS PRIMA não apresentou profissional com formação em
engenharia elétrica detentor de atestado devidamente registrado no CREA
acompanhado da respectiva certidão de acervo técnico (subitem 11.1.1 – normas de
execuções).” A sessão foi suspensa às dezessete horas e trinta minutos para
análise detalhada da documentação de qualificação técnica pela engenheira civil da
Universidade, com reabertura prevista para nove horas do dia seguinte. A sessão foi
reaberta às nove horas e dois minutos. ANÁLISE DOS PROTESTOS: O subitem 6.1
do edital estabeleceu que poderiam participar do certame as empresas que
atendessem às condições desse e apresentassem os documentos nele exigidos,
bem como as que estivessem cadastradas e habilitadas parcialmente no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do § 1º do Decreto
3.722/2001. A redação do Art. 3º do Decreto 4.485/2002 que trata do SICAF prevê
que os editais de licitação para as contratações referidas no § 1o do art. 1o, inclusive
de obras, deverão conter cláusula permitindo a comprovação da regularidade fiscal,
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da qualificação econômico-financeira e da habilitação jurídica por meio de cadastro
no SICAF, definindo dia, hora e local para verificação on line, no Sistema. Dessa
forma, o protesto da licitante OPUS PRIMA contra VIRTUAL CONSTRUÇÕES não
merece amparo visto que em consulta on line no SICAF verificou-se que a
habilitação parcial desta encontrava-se válida, notadamente a qualificação
econômico-financeira indicada pelos índices de solvência geral, liquidez geral e
circulante maiores que um, que a dispensam apresentação de outra documentação.
Quanto ao protesto da licitante OPUS PRIMA contra MÁRIO AUGUSTO, o Parecer
Técnico emitido pela Engenheira Civil indica a ausência de comprovação de
engenheiro elétrico no quadro técnico, em desacordo com o subitem 11.1, ‘a’ da
Qualificação Técnica - Normas de Execução. A Certidão de Registro de Pessoa
Jurídica no CREA (fl. 18/33), em desacordo com subitem 12.1, ‘f’ do edital, comprova
apenas o profissional de engenharia civil. O protesto da licitante OPUS PRIMA
contra CONSTRUTORA L.F.T não merece amparo, visto as certidões da Receita
Federal e Estadual válidas apresentadas (fls. 37 e 39/39), observado o subitem
6.1.2.1 do edital. Quanto ao protesto da licitante OPUS PRIMA contra C.A.
CONSTRUTORA, o Parecer Técnico emitido pela Engenheira Civil indica ausência
de discriminação de serviços relacionados a instalações elétricas, somente estrutura
e alvenaria, em desacordo com exigência do subitem 12.1, ‘h’ do edital. Em consulta
on line no SICAF a licitante C.A. CONSTRUTORA encontrava-se com habilitação
parcialmente inexistente e não comprovou a regularidade fiscal e qualificação
econômico-financeira, portanto, nos termos do subitem 6.1.2.1 do edital, não
preenche os requisitos para habilitação. O protesto da licitante CONSTRUTORA
MASCONI contra a licitante MÁRIO AUGUSTO não tem amparo, pois o documento
apresentado (fl. 26/33) é cópia fiel do original e tem presunção de legitimidade,
incumbindo ao alegante o ônus da prova da não veracidade. O edital não exige a
aposição do selo de autenticidade do CREA no Atestado, uma vez que o importante
é se o mesmo foi emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado
contratante do serviço/obra. Em consulta on line no SICAF a licitante CA
CONSTRUTORA encontrava-se com habilitação parcialmente inexistente e não
comprovou a regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira, portanto, nos
termos do subitem 6.1.2.1 do edital, não preenche os requisitos para habilitação. O
Parecer Técnico emitido pela Engenheira Civil indica que o vínculo empregatício do
profissional Massayuki Ishida, Engenheiro Eletricista, com a licitante CA
CONSTRUTORA ficou comprovado na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (fl.
06/24) e a comprovação do vinculo profissional Nereu Mercer de Lima Junior,
Engenheiro Eletricista, com a licitante OPUS PRIMA ficou comprovada na Certidão
de Registro de Pessoa Jurídica (fl. 52/59). Quanto à certidão de acervo técnico do
profissional em questão, esclarece-se que a licitante OPUS PRIMA apresentou em
seu acervo atestado de capacidade técnica com discriminação de serviços
realizados na área de instalações elétricas (fl. 41/59 a 45/59) que satisfazem o
edital. Embora não tenha havido protesto quanto à habilitação parcial vencida da
licitante OPUS PRIMA, a Comissão verificou que a mesma apresentou a certidão da
Receita Estadual válida (fl. 03/59), portanto, observou o subitem 6.1.2.1 do edital. A
CPL julgou INABILITADAS as licitantes MÁRIO AUGUSTO DE OLIVEIRA & CIA
LTDA, CNPJ 02.460.552/0001-08, por não cumprimento do subitem 12.1, ‘e’ e ‘h’ do
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edital e C.A. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ
02.293.865/0001-19, por não cumprimento dos subitens 6.1.2.1 e 12.1, ‘h’ e ‘i’ do
edital, e HABILITADAS as licitantes VIRTUAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, CNPJ
73.372.021/0001-01;
CONSTRUTORA
MASCONI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 07.337.380/0001-01; OPUS PRIMA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 73.517.195/0001-15; e CONSTRUTORA L.F.T
LTDA, CNPJ 05.200.790/0001-72, por cumprimento às exigências previstas no item
12 do edital. Na forma do subitem 16.1 do edital, das decisões proferidas pela
Comissão, cabe recurso no prazo e na forma estabelecidos no art. 109 da Lei
8.666/1993. Decorridos os prazos recursais o resultado será publicado no Diário
Oficial da União. Os envelopes de propostas permanecem acondicionados em um
pacote que foi lacrado e rubricado pela Comissão guardado no cofre da
Universidade para serem abertos em momento oportuno. A ata será publicada no
site da UTFPR na página www.utfpr.edu.br/londrina e enviada por e-mail aos
licitantes. Nada mais havendo a tratar, após lida e aprovada, vai assinada e
encerrada a presente ata pela Comissão, às onze horas e cinquenta e cinco
minutos.
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