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ATA DE REUNIÃO PARA EXAME E JULGAMENTO DO RECUROS 

ADMINISTRATIVO - PROTOCOLO 17.274.661-6, DA CONCORRÊNCIA 

01/2020/COMEC - 21/2020/GMS. 

 
Aos 01 dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 14:00 horas, na Sala de 

reuniões da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC e também 

através de Vídeo Conferência, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de 

Licitação, designada pela Portaria nº 39/2019, composta por Raphael Rolim de Moura, 

como presidente, Paulo José Bueno Brandão, Milton Luiz Brero de Campos, Carla 

Gerhardt e Ana Cristina Negoseki, como membros titulares; Dmitri Arnaud Pereira da 

Silva, como membro suplente, para julgar o Recurso interposto pela empresa STCP 

Engenharia de Projetos Ltda. em face do resultado da Nota Técnica da empresa CSC 

Engenharia Ltda., na Concorrência n° 01/2020/COMEC – GMS 021/2020, que tem por 

objeto a: “Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e 

arquitetura para atualização e adequação dos projetos arquitetônico e complementares, 

realização de serviços de sondagem e levantamento topográfico, para construção do 

novo Terminal de Ônibus Metropolitano Afonso Pena, com área a ser construída de 

6.416,42m² (seis mil, quatrocentos e dezesseis vírgula quarenta e dois metros 

quadrados), a ser implantado em terreno situado à Avenida Rui Barbosa com a Rua 

Anneliese Gellert Krigsner, no bairro Iná, Loteamento Afonso Pena, no município de São 

José dos Pinhais, Paraná, conforme especificações técnicas descritas no presente 

edital e no seu respectivo Termo de Referência, a serem contratados pelo Governo do 

Estado do Paraná, através da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – 

COMEC, na forma instituída pela Lei Estadual n° 15.608/2007, Lei nº 8.666/93 e demais 

normas que regem a espécie”. 

 

I. RELATÓRIO 

 

A análise da documentação apresentada pelas empresas participantes do 

certame ocorreu em 13 de janeiro de 2021, a disponibilização do resultado desta análise 

foi em 15 de janeiro de 2021. 

Em 15 de janeiro de 2021, os interessados foram cientificados quanto ao 

resultado da Nota Técnica, oportunidade em que foi aberto o prazo para a apresentação 

de recurso administrativo, no prazo de até 5 dias úteis. 

A empresa STCP Engenharia de Projetos Ltda., em data de 22 de janeiro 

de 2021, através do portal eletrônico Eprotocolo interpôs Recurso Administrativo 

(autuado sob nº 17.274.661-6) em face da Nota Técnica da empresa CSC Engenharia 

Ltda. 

Ante a interposição do Recurso pela empresa STCP, a empresa CSC foi 

devidamente intimada para, querendo, apresentar contrarrazões. 

As contrarrazões da empresa CSC Engenharia Ltda foram apresentadas, 

via Eprotocolo, em 29 de janeiro de 2021 (autuado sob n° 17.301.950-5). 

Considerando o contido no artigo 94 da Lei Estadual nº 15.608/2007 ,a 

Comissão Permanente de Licitação adotou providências para que as alegações fossem 
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detidamente averiguadas, motivo pelo qual, não foi possível cumprir o prazo de 5 dias 

úteis, eis que houve a necessidade de realização de diligências junto ao CREA/PR e 

junto a empresa que expediu os atestados, para que fossem fornecidos esclarecimentos 

a respeito dos questionamentos de ordem estritamente técnica apresentados pela 

empresa Recorrente, para que não se alegasse qualquer nulidade, irregularidade, 

cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do devido processo legal. 

A Recorrente, em suma, alega que os atestados apresentados pela empresa 

CSC Engenharia Ltda, que teriam origem na mesma obra/contrato apresenta 

inconsistência quanto às informações, quanto ao conteúdo dos serviços executados, e 

quanto aos responsáveis de fato pela realização destes, além disso questiona o período 

de execução e atribuição do profissional indicado em um dos atestados. 

Requer a reconsideração da decisão com a consequente desclassificação 

da empresa CSC Engenharia Ltda. 

O recurso foi acompanhado pela procuração do representante legal, CAT’s 

e Atestados, ART’s e Consulta ao Registro profissional.  

Considerando as alegações, a Recorrente pleiteia que sejam realizadas 

diligencias necessárias para os devidos esclarecimentos a respeito das informações 

existentes nos atestados. 

A empresa CSC Engenharia Ltda, em suas contrarrazões, ressalta que os 

documentos objeto de questionamento são emitidos pelo órgão de classe, e assinados 

pelos responsáveis técnicos da empresa contratante dos serviços descritos nos 

atestados e ART’s. 

Alega que não há qualquer menção quanto a eventual ilegalidade existente 

nos documentos apresentados, eis que carente de fundamentação a alegação da 

Recorrente. 

Ressalta, ainda, que como os documentos foram emitidos pelo CREA/PR 

todas as informações existentes já foram oportunamente verificadas pelo órgão, eis que 

é sua competência. 

Requer, ao final, seja o recurso da empresa STCP Engenharia de Projetos 

Ltda. julgado improcedente. 

A resposta da empresa CSC Engenharia Ltda foi instruída com os dados da 

empresa responsável pela emissão do atestado objeto de questionamento, e cópia do 

contrato social da recorrida. 

É o que cumpria relatar, passe-se à fundamentação da decisão sobre o 

Recurso Administrativo. 

 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Primeiramente cumpre destacar que o Recurso e as Contrarrazões são 

tempestivos, e preenchem os requisitos legais, motivo pelo qual devem ser conhecidos. 

Dito isso, passa-se a análise a respeito dos questionamentos formulados 

pela empresa recorrente: 
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A Comissão de Licitação constatou que a empresa Enurbel Engenharia e 

Construções Ltda emitiu atestado de execução de serviços diferente para o mesmo 

objeto: 

 - Um documento com data de 08 de Julho de 2015, com início dos serviços 

em 03/12/2014 e data de conclusão 07/07/2015, e na equipe técnica o Engenheiro João 

Ricardo Conte, e outro indicando na equipe técnica a Arquiteta e Urbanista, Danielle 

Geha Serta, e serviços distintos; 

- E outro atestado em 14 de janeiro de 2016, com data de início dos serviços 

em 10/08/2015 e data de conclusão 30/12/2015. 

Ambos os documentos são para uma obra localizada na Avenida Mauá, 

2316 – Zona 3 – Maringá – PR, referente ao Contrato Número 07/2014. A Comissão 

de Licitação teve acesso a cópia do Contrato Número 07/2014 e na Cláusula 1ª desse 

documento é possível verificar os serviços que foram contratados: 

 

 
 

Dessa forma é possível concluir que a empresa CSC Engenharia Ltda 

comprova que executou os serviços exigidos nas alíneas NT2a, NT2b, NT2c.2 e NT2c.1, 

NT2c.2 e NT2c.3 do edital. 

Também de acordo com o Contrato Número 07/2014, a empresa CSC 

Engenharia Ltda devia realizar o serviço dentro do prazo de 24 meses.  

 

 
 

Como a assinatura do contrato ocorreu em 03 de fevereiro de 2014, 

entende-se que a empresa devia executar todos os projetos listados na Cláusula 1ª até 

fevereiro de 2016. 
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Os atestados emitidos pela empresa Enurbel Engenharia e Construções 

Ltda informam que os serviços ocorreram em duas etapas, ou seja, de 03/12/2014 até 

07/07/2015 e 10/08/2015 até 30/12/2015, e atestam os serviços que foram executados 

pela empresa CSC Engenharia Ltda.  

Os serviços executados pela empresa CSC Engenharia Ltda e descritos nos 

atestados, estão compatíveis com os serviços contratados através do Contrato Número 

07/2014 com a empresa Enurbel Engenharia e Construções Ltda. 

Como projetista elétrico, foi indicado o Engenheiro João Ricardo Conte, 

profissional que tem formação em Engenharia Civil e que recebeu o diploma como 

Engenheiro Eletricista em 14 de setembro de 2015. 

Para fins de comprovação da Experiência da Equipe Técnica (NT2), Alíneas 

NT2a, NT2b e NT2c, foi indicado o Engenheiro João Ricardo Conte e, a Arquiteta e 

Urbanista Danielle Geha Serta. 

Para comprovação da alínea NT2b, foi indicada a Arquiteta e Urbanista 

Danielle Geha Serta, e para fins de pontuação, apresentou a Certidão de Acervo 

Técnico nº261951 e vinculado a esse documento, o Atestado de execução de serviços 

técnicos emitido em 08 de julho de 2015 pela empresa Enurbel Engenharia e 

Construções Ltda, para uma obra localizada na Avenida Mauá, 2316 – Zona 3 – Maringá 

– PR, referente ao Contrato Número 07/2014, onde consta na equipe técnica o 

profissional supracitado. 

Os serviços listados na CAT nº261951 e no atestado são compatíveis e 

atendem ao exigido na alínea NT2b do edital. Os serviços executados e o prazo estão 

dentro do previsto no Contrato Número 07/2014. 

Para comprovação da alínea NT2a e NT2C, foi indicado o Engenheiro João 

Ricardo Conte e a Arquiteta e Urbanista Danielle Geha Serta, entretanto a Comissão 

de Licitação considerou somente o primeiro profissional, pois cumpria os requisitos 

técnicos.  

Para fins de pontuação da alínea NT2a, o profissional Engenheiro João 

Ricardo Conte apresentou a Certidão de Acervo Técnico nº3526/2015 e vinculado a 

esse documento, o Atestado de execução de serviços técnicos emitido em 08 de julho 

de 2015 pela empresa Enurbel Engenharia e Construções Ltda, para uma obra 

localizada na Avenida Mauá, 2316 – Zona 3 – Maringá – PR, referente ao Contrato 

Número 07/2014, onde consta na equipe técnica o profissional supracitado. 

Os serviços listados na CAT nº3526/2015 e no atestado são compatíveis e 

atendem ao exigido na alínea NT2a do edital. Os serviços executados e o prazo estão 

dentro do previsto no Contrato Número 07/2014. 

Para fins de pontuação da alínea NT2c, especialmente para subalínea 

NT2c.3, Projeto de Instalações Elétricas, o profissional Engenheiro João Ricardo 

Conte apresentou a Certidão de Acervo Técnico nº32933/2016 e vinculado a esse 

documento, o Atestado de execução de serviços técnicos emitido em 14 de janeiro de 

2016 pela empresa Enurbel Engenharia e Construções Ltda, para uma obra localizada 

na Avenida Mauá, 2316 – Zona 3 – Maringá – PR, referente ao Contrato Número 

07/2014, onde consta na equipe técnica além do profissional supracitado, o Engenheiro 

Eletricista Marcio Akio Tadafara. 
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O profissional Engenheiro João Ricardo Conte tem formação em Engenharia 

Civil desde 2006, e como Engenheiro Eletricista, colou grau em 10 de agosto de 2015 e 

a diplomação ocorreu em 14 de setembro de 2015. 

 
 

A Certidão de Acervo Técnico 2933/2016 informa os serviços realizados pelo 
profissional: 
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O documento é referente à ART nº 20155459904 onde descreve além da 

atividade de coordenação e compatibilização dos projetos, a realização de projetos 

elétricos com serviços iniciados em 10/08/2015 e conclusão em 30/12/2015.  

Embora a data de diplomação do profissional como Engenheiro Eletricista 

tenha sido posterior a data de início dos serviços, o profissional João Ricardo Conte 

também realizou projeto elétrico no período de 10/08/2015 e conclusão em 30/12/2015, 

e pode ser o responsável pela atividade listada pois já estava formado em Engenheira 

Elétrica e registrado no Conselho com o título de Engenheira Eletricista. 

A atividade vinculada a ART nº20152910435, do Engenheiro Eletricista 

Marcio Akio Tadafara, com serviços iniciados em 03/02/2014 e conclusão em 

07/07/2015 é a de coordenação e compatibilização dos projetos, que segundo o 

CREAPR, pode ser tanto ART de corresponsabilidade como ART de equipe. 

Os serviços listados na CAT nº3526/2015 e no atestado são compatíveis e 

atendem ao exigido na alínea NT2c do edital, especialmente a subalínea NT2c.3. Os 

serviços executados e o prazo estão dentro do previsto no Contrato Número 07/2014. 

A Comissão de Licitação conclui que embora a empresa Enurbel Engenharia 

e Construções Ltda tenha emitido mais de um atestado para a mesma obra, não há 

nenhuma irregularidade nesses documentos, pois refletem os serviços e prazos 

compatíveis com o Contrato de Prestação de Serviços, e os serviços foram elaborados 

por profissionais técnicos habilitados, devidamente registrados no CREAPR. 

Insta destacar que, no intuito de atender corretamente às razões de recurso, 

além de oportunizada a possibilidade resposta à empresa recorrida, foram realizadas 

diligencias junto ao CREA/PR solicitando esclarecimentos a respeito dos 

questionamentos que são parte integrante das razões recursais. 

Desta forma, destaca-se que a empresa Recorrida em sua reposta insiste 

que os documentos encontram-se em perfeita legalidade e que compete ao CREA/PR, 

neste caso, realizar a conferencia dos serviços e das informações lançadas pelo 

profissional. 

Diante disso, os questionamentos ao CREA/PR foram realizados em data 

de 16 de março de 2021 e 19 de março de 2021, e com base nos esclarecimentos 

prestados, tendo em vista ser atribuição daquele órgão validar as informações 

existentes na ART’s, outra conclusão não foi possível a não por entender que as 

informações apresentadas pela empresa CSC Engenharia Ltda em sua proposta 

técnica, são suficientes para a pontuação no certame, e não há qualquer motivo para 

desconsiderar os atestados e CAT’s apresentados, eis que o órgão de classe 

responsável informou que a situação narrada no recurso não representa qualquer 

irregularidade. 

Os questionamentos formulados e respostas apresentadas pelo CREA/PR 

encontram-se anexados ao processo, para comprovar o resultado da diligência 

realizada pela Comissão Permanente de Licitações. 

 

 
III. DECISÃO 

 
Por todo o exposto, ante as razões de recurso apresentadas pela empresa 

STCP Engenharia de Projetos Ltda., e diante do resultado das diligências realizadas 
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pela Comissão Permanente de Licitações, o recurso foi reconhecido, mas, no mérito, 

não provido, eis que não merecem prosperar as alegações recursais, permanecendo, 

assim, mantida a decisão de análise e julgamento da proposta técnica, sem alteração 

da classificação e pontuação da empresa CSC Engenharia Ltda.. 

Portanto, sendo mantidas as Notas Técnicas das empresas participantes, e 

considerando que a Comissão Permanente de Licitação manteve a decisão recorrida, 

nos termos do inciso II, do parágrafo 5° do artigo 94 da Lei Estadual n° 15.608/2007, 

encaminha-se o presente para análise pela autoridade superior. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a 

presente ata que lida e aprovada, segue assinada eletronicamente pelos membros da 

Comissão Permanente de Licitação. 

 
 

 
 
 

RAPHAEL ROLIM DE MOURA 

 
 
 
MILTON LUIZ BRERO DE CAMPOS 

Presidente Membro  
 
 
 

ANA CRISTINA NEGOSEKI 

 
 
 

CARLA GERHARDT 
Membro Membro 

 
 
 

DMITRI ARNAUD PEREIRA DA SILVA 

 
 
 

PAULO JOSÉ BUENO BRANDÃO 
Membro Membro 
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COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
DIRETOR PRESIDENTE

Protocolo: 16.238.951-3

Assunto:

Solicita  a  contratação  da  atualização  e  adequação  dos
projetos  arquitetônico  e  complementares,  serviços  de
sondagem, topográficos e elaboração de orçamento para
execução  da  obra  do  novo  Terminal  de  Ônibus
Metropol i tano  Afonso  Pena
COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA -
COMECInteressado:

07/04/2021 14:14Data:

Trata-se  de  Recurso  Administrativo  apresentado  pela  empresa
participante  da  presente  Concorrência,  em  face  da  decisão  proferida  pela
Comissão Permanente de Licitações da COMEC, publicada em 15/01/2021. Após o
decurso dos prazos legais, houve apresentação de recurso pela empresa STCP
Engenharia  de  Projetos  Ltda,  através  do  protocolo  no  17.274.661-6  e,
contrarrazões apresentadas pela empresa CSC Engenharia Ltda, protocolo no17.
301.950-5 e os protocolos foram encaminhados ao Diretor Presidente.

Fundamentação
Considerando a fundamentação apresentada pelas empresas licitantes,

bem como as razões existentes no processo, e pelo fato de que as alegações
apresentadas  no  Recurso,  quando  analisadas  detidamente  pela  Comissão
Permanente  de  Licitações,  não  restou  demonstrada  qualquer  situação  de
irregularidade quanto aos documentos apresentados pela empresa recorrida, não
sendo, assim, suficientes as razões recursais para modificar a decisão proferida
anteriormente  Comissão  Permanente  de  Licitação,  eis  que  os  documentos
apresentados, de acordo com o órgão de classe que detém a competência para
análise  e  questionamento  quanto  às  informações  lançadas  nos  registros
profissionais, não identificou nenhuma irregularidade na descrição dos serviços
atribuições existentes nos atestados e ARTs juntadas pela empresa CSC.

Decisão:
Deste  modo,  considerando  que  todas  as  medidas  necessárias  e  ao

alcance da Comissão Permanente de Licitação foram realizadas, sem ocasionar
qualquer alteração quanto à regularidade dos documentos apresentados, tem
que, com base no parecer da Comissão Permanente de Licitações, ante as razões
de recurso apresentadas pela empresa STCP Engenharia de Projetos Ltda.,  e
diante do resultado das diligências realizadas, o recurso é reconhecido, mas, no
mérito,  não provido,  eis  que não merecem prosperar as alegações recursais,
permanecendo, assim, mantida a decisão de análise e julgamento da proposta
técnica, sem alteração da classificação e pontuação da empresa CSC Engenharia
Ltda..

Adotem-se as providências para intimação das empresas interessadas.

DESPACHO
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Curitiba, 06 de abril de 2021.

Gilson de Jesus dos Santos
Diretor Presidente da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba -
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