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ATA DE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº02 - PROTOCOLO 18.083.590-3, DA CONCORRÊNCIA 

01/2021/COMEC - 102/2021/GMS. 

 
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 

14:30 horas, na Sala de reuniões da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – 
COMEC, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria nº 43/2021, composta por Raphael Rolim de Moura, como presidente, Carla 
Gerhardt, Paulo José Bueno Brandão, Ana Cristina Negoseki, Milton Luiz Brero de Campos, 
Maria Paula Guillen Cavarsan e Cibele Cristine Mello Franczak, como membros titulares; 
para julgar os Documentos de Habilitação - envelope 02, apresentado na sessão pública do 
dia 23 de março de 2022 às 9:00 horas, para a CONCORRÊNCIA N° 01/2021/COMEC - 
102/2021/GMS, que tem por objeto: “Contratação de empresa de engenharia para 
Construção do Terminal Metropolitano de Ônibus de Piraquara, conforme planilha 
orçamentária de referência e demais anexos”. 

 
 
1. DO EXAME E CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – 
ENVELOPE 02 

No processo licitatório a comissão verificou a conformidade de apresentação e 
atendimento do Envelope 02 do edital, conforme item 15. Documentos de habilitação. A 
Comissão Permanente de Licitação procedeu a análise e conferência dos documentos do 
subitem 15.2 Quanto à habilitação jurídica, subitem 15.3. Quanto à qualificação técnica-
operacional e qualificação técnica-profissional, subitem 15.5. Quanto à qualificação 
econômico-financeira, subitem 15.6. Quanto à regularidade fiscal e trabalhista e por último, 
subitem 15.7. Documentação complementar. 

Para verificação de atestado apresentado para qualificação técnica, a Comissão 
Permanente de Licitação procedeu diligências através de e-mail com a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente de Curitiba – SMMA, contratante da obra e emissora do atestado, e com 
a licitante Conex. Após as diligências também realizou consulta com a Divisão de 
Fiscalização e Controle de Obras - DIVFC da COMEC, e, com o Parecer Técnico emitido 
pela DIVFC, procedeu à análise e julgamento dos documentos referente à Documentação 
de Habilitação (documentos anexos a ATA). 

 

1.1 DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA LICITANTE CONEX – 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

Quanto à conformidade de apresentação e atendimento do Envelope 02 do edital 
conforme item 15, a participante CONEX – Construções e Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. atendeu integralmente a todas as exigências. 

Quanto à habilitação jurídica, a participante cumpriu as exigências do edital.  

Em relação à qualificação técnica-operacional e qualificação técnica-profissional, 
após realização das diligências sobre os subitens 15.3.1.2 e 15.3.6.b. e parecer técnico do 
DVIFC, verificou-se que a empresa cumpre todas as exigências do Edital. Em relação à 
qualificação técnica-profissional, a licitante indicou como Responsável Técnico o Eng. Civil 
Laerte Rigolon. 

Quanto à qualificação econômico-financeira, foram revisados os valores 
apresentados no balanço patrimonial e nas demonstrações contábeis do último exercício 
social (2020), exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovam a boa situação 
financeira da empresa. 
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Em relação à regularidade fiscal e trabalhista, todas as certidões e provas foram 
cumpridas conforme estabelecido no item 15.5 do edital, e Documentação complementar, 
item 15.6. 

A licitante, portanto, está habilitada. 

 

2.  CONCLUSÃO  

A Comissão Permanente de Licitação, após análise dos documentos 
apresentados pela participante, dos documentos de diligência e do parecer técnico da 
DIVFC, proclamou que a empresa CONEX – Construções e Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. restou habilitada e fica declarada vencedora do certame. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a 
presente ata que lida e aprovada, conforme segue assinada (eletronicamente) pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação. 

 

 
 

RAPHAEL ROLIM DE MOURA 

 
 

MARIA PAULA GUILLEN CAVARSAN 
Presidente Membro 

 
 

ANA CRISTINA NEGOSEKI 

 
 

MILTON LUIZ BRERO DE CAMPOS 
Membro Membro 

 
 

CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK 

 
 

PAULO JOSÉ BUENO BRANDÃO 
Membro Membro 

 
 

CARLA GERHARDT 
Membro 
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Licitacoes COMEC" <licitacoes@comec.pr.gov.br>

Para: cibele@comec.pr.gov.br

Data: 30/03/2022 15:18

Assunto: Fw: Re: Diligência - Concorrência 01/2021/COMEC

Anexos:

f0d939bb-dc69-4d43-bd10-70e7ebc61d9f.JPG (307.63 KB)
ORÇAMENTO_FINAL_com_composição.xlsx (4.01 MB)
Aditivo_supressão_valendo.xlsx (4.26 MB)
01 - MEMORIAL PARANISTA - PISO ARMADO - R01.dwg (831.53 KB)

---------- Mensagem encaminhada ----------
Remetente: "Luciana Cardon Castro" <lcastro@curitiba.pr.gov.br>
Data: 30/03/2022 15:03 (04 minutos atrás)
Assunto: Re: Diligência - Concorrência 01/2021/COMEC
Para: "Licitacoes COMEC" <licitacoes@comec.pr.gov.br>
Com Cópia: "Tarquino Luis Tupi Caldas Silveira Da Mota" <tmota@curitiba.pr.gov.br>

Boa tarde!

Fui a fiscal da obra do Memorial Paranista e informo que na planilha orçamentária
original licitada, não constava armadura na composição do piso ( item B.3.8), apesar
da descrição do item ser concreto armado. Foi elaborado novo projeto para o piso,
alterando a composição para que resistisse tráfego de caminhões de manutenção do
parque/memorial e foi aditado o quantitativo de tela soldada (item B.3.12 da planilha
de aditivo).
Então, segue:
1) a planilha original do processo licitatório e suas composições;
2) a planilha aditivo constando a inclusão da tela soldada;
3) novo projeto do piso;
4) foto da obra no momento da concretagem do piso.

Fico a disposição para maiores esclarecimentos

Att,
Luciana Cardon Castro

Engenheira Civil

Departamento de Parques e Praças

Secretaria do Meio Ambiente

Prefeitura de Curitiba

(41) 3350-8031

Firefox https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php
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De: "Licitacoes COMEC" <licitacoes@comec.pr.gov.br>
Para: "Luciana Cardon Castro" <lcastro@curitiba.pr.gov.br>, "Tarquino Luis Tupi
Caldas Silveira Da Mota" <tmota@curitiba.pr.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 30 de março de 2022 11:38:41
Assunto: Diligência - Concorrência 01/2021/COMEC

Prezados,

A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC está promovendo a
licitação do Terminal de Piraquara, e precisa diligenciar o acervo técnico da Licitante
para corroborar algumas informações a respeito de uma das exigências editalícias do
processo em questão.

O acervo apresentado pela licitante Conex Construções e Empreendimentos
Imobiliários Ltda é da obra cujo objeto é a Execução de obras/serviços de
engenharia para implantação do Memorial Paranista - galeria João Turin, implantado
no Parque São Lourenço, localizado na Rua Prof. Nilo Brandão.

Pois bem, a planilha orçamentária do processo CP nº 028/2019 SMMA, descreve no
item B 3.8 o seguinte serviço:

PISO DE CONCRETO ARMADO LIXADO COM ACABAMENTO EM GRANITO
SERRADO, com área de 2.111,00 m2.

A dúvida desta COMEC é acerca das especificações técnicas do piso acima descrito,
portanto, solicitamos à SMMA o envio dos projetos, memorial (se houver) e demais
documentos deste piso, de modo que possamos analisar se o mesmo foi projetado e
dimensionado para suportar tráfego de veículos.

Agradecemos antecipadamente e aguardamos o envio dos arquivos.

Atenciosamente,
Comissão Permanente de Licitação.

Firefox https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Conex Construções" <conex@conexconstrucoes.com.br>

Para: "Licitacoes COMEC" <licitacoes@comec.pr.gov.br>

Data: 30/03/2022 15:14

Assunto: RES: Diligência - Concorrência 01/2021/COMEC

Anexos:

01 - MEMORIAL PARANISTA - PISO ARMADO - R01 (1).pdf (975.38 KB)
729d33d9-b4ca-459b-af26-bda7568d7a14.JPG (55.33 KB)
IMG_8195.JPG (5.6 MB)
InkedIMG_8254_LI.jpg (1.86 MB)
InkedIMG_8384_LI.jpg (1.04 MB)

Ótima tarde,

Em resposta ao questionamento da comissão de licitação, segue em anexo o projeto
do piso de concreto executado.

Nas NOTAS do projeto é possível identificar as especificações técnicas do piso e são
similares as especificações do piso que irá ser feito no terminal, inclusive com o
detalhe das juntas de construção e juntas serradas.

No item 10 das NOTAS aparece que o piso foi dimensionado para tráfego de veículos.

Segue fotos também onde mostram veículos sobre o piso. Tanto caminhão de
concreto, como caminhão pipa que é utilizado para lavagem do piso, além da foto
aérea com a imagem do veículo de módulo da guarda municipal.

Nas fotos também é possível identificar duas portas metálicas grandes de entrada de
veículos pesados para carga e descarga no edifício de fundição.

Atenciosamente

Eng. Andre Rigolon

Conex Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Firefox https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php
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(41) 3253-6857

(41) 99961-1559

De: Licitacoes COMEC <licitacoes@comec.pr.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 30 de março de 2022 11:39
Para: Conex Construções <conex@conexconstrucoes.com.br>
Assunto: Diligência - Concorrência 01/2021/COMEC

Prezado Eng. André

Ref.: Diligência - Concorrência 01/2021/COMEC - 102/2021/GMS - Construção Terminal
de Piraquara

Analisamos a CAT oriunda do processo CP nº 028/2019 da SMMA, da Prefeitura de Curitiba, e que
foi apresentada para comprovação da exigência técnica quanto a execução de
pavimentação rígida de concreto.

A referida CAT vem acompanhada de uma planilha orçamentária, que dispõe no item B 3.8 o
seguinte serviço:

PISO DE CONCRETO ARMADO LIXADO COM ACABAMENTO EM GRANITO SERRADO, com
área de 2.111,00 m2.

Após análise desta Comissão, restam dúvidas quanto as especificações do serviço executado pela
Conex. 

Firefox https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php
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Quais são as especificações técnicas do piso acima descrito?

Solicitamos o envio de documentos, projetos, memorial (se houver) que comprovem que este piso
foi projetado e dimensionado para suportar tráfego de veículos e que são similares tecnicamente
ao pavimento rígido de concreto do Terminal de Piraquara.

Aguardamos o envio da documentação requerida.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação. 

Firefox https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php
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COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Protocolo: 18.083.590-3

Assunto:
PEDIDO  DE  AUTORIZAÇÃO  PARA  L IC ITAÇÃO  DA
CONSTRUÇÃO  DO  TERMINAL  METROPOLITANO  DE
PIRAQUARA
COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA -
COMECInteressado:

31/03/2022 13:51Data:

A DIVFC,

Considerando que a Comissão de Licitação ao analisar a Certidão contida
nas fls. 62 à 78 da proposta técnica da licitante, acervada a CAT1720210006221,
verificou que o serviço executado pela empresa é "piso de concreto armado
lixado com acabamento em granito serrado - 2.211,00 m2";

Considerando que para fins de comprovação da qualificação técnica-
profissional e operacional, os subitens 15.3.1.2 e 15.3.6, alínea "b", do edital,
solicitam que as  empresas  licitantes  comprovem a execução de serviços  de
"execução de no mínimo 2.082,67 m2 de pavimento rígido de concreto";

Considerando que a Comissão de Licitação realizou diligências no órgão
emissor do atestado e junto a licitante, conforme documentação anexa a esse
protocolo;

Solicitamos parecer técnico a respeito das características construtivas do
serviço executado pela Conex -  Construções e Empreendimentos Imobiliários
Ltda, mais especificamente se as especificações técnicas do piso de concreto
armado  são  semelhantes  àquelas  do objeto  que está  sendo licitado,  e  se  o
serviço  pode  ser  aceito  para  fins  de  comprovação  da  qualificação  técnica-
profissional e operacional da licitante, uma vez que o edital exige pavimento
rígido de concreto.

Raphael Rolim de Moura
Presidente da CPL

DESPACHO
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COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS

Protocolo: 18.083.590-3

Assunto:
PEDIDO  DE  AUTORIZAÇÃO  PARA  L IC ITAÇÃO  DA
CONSTRUÇÃO  DO  TERMINAL  METROPOLITANO  DE
PIRAQUARA
COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA -
COMECInteressado:

31/03/2022 14:49Data:

Prezada Comissão de Licitação

Segue  parecer  técnico  que  tem como  objetivo  subsidiar  a  Comissão
Permanente  de  Licitação  na  verificação  dos  Documentos  de  Habilitação  da
licitante Conex Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda., através de
esclarecimentos  quanto  aos  aspectos  de  ordem  técnica  que  pautaram  as
condições definidas no termo de referência e no edital.

At.te.,

Cibele Cristine Mello Franczak
Coordenadora de Obras

DESPACHO
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PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DILIGÊNIA - DA 
CONCORRÊNCIA 01/2021/COMEC - 102/2021/GMS, PROTOCOLO 18.083.590-3. 

 

A equipe técnica da Divisão de Fiscalização e Controle de Obras reuniu-se para emitir 
parecer técnico quanto à análise dos Documentos de Habilitação, da Concorrência n° 
01/2021/COMEC – 102/2021/GMS, que tem por objeto a: “Contratação de empresa de 
engenharia para Construção do Terminal Metropolitano de Ônibus de Piraquara, conforme 
planilha orçamentária de referência e demais anexos, partes integrantes e inseparáveis deste 
Edital, 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 abertura do envelope nº 02 - Documentos de Habilitação, ocorreu em 23 de março 
de 2022, tendo a sessão sido suspensa para verificação da documentação.  

Nos documentos de habilitação, a licitante Conex apresentou Atestado, acervado à 
CAT 1720210006221, emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA de Curitiba, 
referente à obra de Construção do Memorial Paranista, tendo realizado o serviço “PISO DE 
CONCRETO ARMADO LIXADO COM ACABAMENTO EM GRANITO SERRADO – 2.211,00 m²”, para 
comprovar a “execução de no mínimo 2.082,67 m² de pavimento rígido de concreto”, conforme 
solicitado nos subitens 15.3.1.2 e 15.3.6.b do Edital. 

Devido à nomenclatura do item, a CPL optou por realizar diligência para analisar as 
características construtivas de projeto da obra realizada, buscando verificar se há semelhança 
e pertinência com o objeto licitado.  

A diligência foi realizada através de e-mail com a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Curitiba – SMMA, contratante da obra e emissora do atestado, e com a licitante 
Conex. Foram enviados o projeto do pavimento, os respectivos detalhamentos, planilha 
orçamentária, planilha de aditivo, fotos da execução da obra e fotos da obra concluída com 
veículos transitando sobre o pavimento.  

Após o recebimento dos arquivos de diligência, a CPL remeteu os documentos a este 
departamento, para análise e verificação dos caráteres técnicos, quanto a comprovação de 
capacidade técnica de execução dos subitens 15.3.1.2 e 15.3.6.b. 

 
II – DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DILIGÊNCIA 

Inicialmente, cabe explicitar as características técnicas do pavimento que compõe o 
objeto licitado.  O pavimento é formado por camada de base de brita graduada, com 10 cm, 
armadura em tela soldada nervurada de aço CA-60 Q196, placa de concreto com espessura da 
camada variando entre 19 cm e 9 cm. Além disso, o serviço prevê a execução de juntas serradas 
e de construção, conforme detalhamento: 
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O método de execução do serviço consiste na escavação e nivelamento do solo, 
seguida da compactação deste e execução de base de brita graduada. Na sequência, é realizada 
a concretagem, com o lançamento, adensamento e acabamento do concreto. Posteriormente 
à cura do concreto, são executadas as juntas serradas e de construção. 

 

A partir disso, procede-se para a análise dos documentos recebidos através de 
diligência. Cabe destacar que em resposta ao e-mail de diligência, a SMMA afirmou que “foi 
elaborado novo projeto para o piso, alterando a composição para que resistisse tráfego de 
caminhões de manutenção do parque/memorial”. Portanto, é possível afirmar de início que a 
informação daquela secretaria indica que o serviço apresenta características de complexidade 
semelhante às do objeto. 

Ao analisar o projeto, foi possível identificar que o pavimento executado é formado 
por camada de base de brita graduada, com 10 cm, armadura em tela soldada nervurada de 
aço CA-60 Q246, placa de concreto com espessura da camada variando entre 22 cm e 12 cm. 
Ainda, são previstas a execução de juntas serradas e de construção. 
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O método de execução do serviço é o mesmo do objeto da licitação. Ou seja, consiste 

na escavação e nivelamento do solo, compactação, execução de base de brita graduada, 
concretagem e execução das juntas serradas e de construção. 

Ao analisar os projetos e compará-los com o objeto a ser contratado, é notável que as 
características de dimensionamento, materiais e método executivo possuem complexidade 
similar. 

Ainda, foram analisadas as imagens da época de execução da obra e de veículos 
transitando sobre o pavimento. As imagens indicam que o serviço executado corresponde às 
características apresentadas no projeto e detalhamentos. 

Portanto, a partir dos projetos, detalhamentos e imagens analisados, 
complementados pela informação fornecida no corpo de e-mail pela SMMA, é possível afirmar 
que o serviço realizado possui características similares à do objeto licitado e é suficiente para 
comprovar a capacidade técnica de realizar os serviços a serem contratados. 

 
III - PARECER 

Este parecer tem como objetivo subsidiar a Comissão Permanente de Licitação na 
verificação dos Documentos de Habilitação da licitante Conex Construções e Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., através de esclarecimentos quanto aos aspectos de ordem técnica que 
pautaram as condições definidas no termo de referência e no edital.  

Quanto à habilitação da licitante, este departamento técnico entende que não resta 
dúvidas da comprovação de capacidade técnica dos subitens 15.3.1.2 e 15.3.6.b. 
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Nada mais havendo a ser tratado, é o parecer, que segue assinado eletronicamente 
pela Coordenadora da Divisão de Fiscalização e Controle de Obras. 

 
Curitiba/PR, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 
 

CIBELE CRISTINE MELLO FRANCZAK 

Coordenadora DIVFC 
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