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EXCELENTÍSSIMOS INTEGRANTES DO COMITÊ PERMANENTE DE AVALIAÇÃO 
COMPETITIVA DO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU – PTI-BR. 
 

 

 

 

 

Ref.: Avaliação Competitiva no 0001/2021 – Processo no 0001/2021  
 
 
CONSÓRCIO DALBA/GFK - PTI, consórcio para licitação entre a 
empresa líder DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
03.222.465/0001-85, com sede na Rodovia PR 566, Km 5,5, s/n, 
bairro São Miguel, Francisco Beltrão – PR e GFK ENGENHARIA DE 
OBRAS LTDA., vem perante a presença de Vossas Senhorias, dentro 
do prazo legal e nos termos do item 22.4 do Edital e art. 27, §1o 
da RELC, apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
interposto por JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A, conforme abaixo 
exposto: 

I – SINTESE DO RECURSO 

1. O edital da Avaliação Competitiva 0001/2021 teve sua 
fase de análise de propostas encerrada, sendo que o resultado do 
julgamento sagrou como vencedora a empresa DALBA ENGENHARIA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA através do CONSÓRCIO DALBA/GFK - PTI. 

2. Inconformada, a Recorrente JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS 
S/A, apresentou Recurso Administrativo alegando, em síntese, que 
a Recorrida não teria apresentado compromisso de constituição do 
consórcio, por escritura pública ou documento particular 
registrado em cartório de registro de títulos e documentos bem 
como documento substitutivo do atestado de visita técnica. 

3. Todavia, vejam Vossas Senhorias que a abertura da 
referida Avaliação Competitiva deu-se no dia 08/04/2021, nesta 
data, a menor proposta foi ofertada pela empresa Cesar Augusto 
Rodrigues Eireli – EPP, até então considerada vencedora.  

4. Entretanto, no dia seguinte, em 09/04/2021, uma 
sexta-feira, às 15h45, a empresa Dalba Engenharia e 
Empreendimentos Ltda. foi convocada a enviar a documentação de 
habilitação até as 14h do próximo dia útil, ou seja, 12/04/2021. 
Vejamos: 
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5. Veja que não há porque registrar o Consórcio antes 
da Contratação, pois tal medida somente é útil caso a empresa se 
saia vencedora, diante disso, em vista do curto prazo para 
apresentação da documentação, não houve tempo hábil para o 
registro, pois o Cartório solicitou 3 dias úteis. 

6. O prazo acima informado pode ser comprovado conforme 
e-mail encaminhado pelo Escrevente Substituto Luciano Licoviski 
do Primeiro Ofício de Protesto de Títulos e Serviço de Títulos e 
Documentos da Comarca de Guarapuava – PR:  

 

 
7. Ademais, se trata um eventual vício (o que admitimos 
apenas à título de argumentação) sanável e o próprio RELC – 
REGULAMENTO DE COMPRAS, CONTRATAÇÕES E ALIENAÇÕES DA FUNDAÇÃO 
PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU – BRASIL, define como obrigatório o 
registro apenas antes da celebração do contrato, o que ainda não 
ocorreu, como veremos no próximo item. 
 
8. Assim, apesar de a Recorrida já ter apresentado o 
Termo de Compromisso de Constituição do Consórcio devidamente 
registrado no Cartório de Títulos e Documentos junto ao Comitê 
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Permanente de Avaliação Competitiva, via e-mail, no mesmo dia que 
o Cartório deferiu o pedido, apresenta-o também neste ato. 
 
9. Por fim, no que se refere à Visita Técnica, 
informamos que esta foi realizada mediante prévio agendamento 
(cópia do e-mail anexado) e no ato, o profissional que fez o 
acompanhamento, não emitiu documento auxiliar, apenas solicitou 
os dados da empresa e do profissional designado para realizar a 
visita técnica, informando que tais medidas eram necessárias 
apenas para procedimento interno, visto que a visita não era 
obrigatória, conforme cópia da conversa abaixo:  
 

 

10. Se trata assim de ato sanável, vez que como a visita 
foi realizada e registrada a apresentação do atestado é meramente 
formal, o problema seria se a visita técnica não tivesse sido 
realizada e não se apresentasse a declaração optando pela não 
visitação, com a responsabilidades inerentes. 

11. Portanto, resta demonstrado que os óbices “técnicos” 
apresentados pela parte Recorrente não oferecem qualquer 
fundamento palpável quando confrontado com a realidade fática, 
razão pela qual a referida insurgência recursal merece ser julgada 
TOTALMENTE IMPROCEDENTE. 
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II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

12. O edital da Avaliação Competitiva no 0001/2021 indica 
que as empresas participantes que optarem pelo Consórcio devem 
apresentar o compromisso de constituição do consórcio devidamente 
registrado em cartório, o que devidamente cumprido pela Recorrida, 
logo que o registro foi aprovado. 

13. A objeção da empresa Recorrente quanto a data de 
apresentação se trata de mera formalidade, bem como não traz 
impedimentos no que tange a qualificação e contratação, conforme 
dispositivos constantes no próprio Edital e no RELC. 

14. No item 21 do Edital, há clara autorização para 
juntada posterior de documentos que retratem a situação fática e 
jurídica aos documentos já existentes, sendo, inclusive, dever do 
Comitê Permanente buscar esclarecer eventuais erros materiais ou 
formais. Vejamos: 

21. DILIGÊNCIA 
 
21.1. É dever do Comitê Permanente de Avaliação 
Competitiva ou do comprador negociador, em qualquer 
fase do processo de seleção de fornecedores, promover 
as diligências necessárias, adotando medidas de 
saneamento destinadas a esclarecer informações, 
corrigir impropriedades na proposta, na documentação 
de habilitação ou complementar à instrução do 
processo, conforme art. 43 do RELC. 
 
21.2. Será admitido que os interessados, em resposta 
à diligência promovida, procedam com a juntada 
posterior de documentos cujo conteúdo retrate 
situação fática ou jurídica aos documentos já 
existente na data da apresentação das propostas. 
 
21.3. Poderão ser objeto de saneamento os erros 
formais e os materiais irrelevantes, tanto em relação 
às propostas como também aos documentos para a 
habilitação. 
 
21.4. Os fornecedores notificadas para prestar 
quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 
no prazo determinado pelo membro do Comitê Permanente 
de Avaliação Competitiva, sob pena de 
desclassificação/desqualificação. (Grifo nosso). 

15. Já o RELC, em seu artigo 41, Parágrafo Único, 
estabelece que a constituição e o registro do consórcio devem ser 
apresentados até a celebração do contrato, ato que ainda não 
ocorreu: 

Art. 41 . Quando permitida a participação de empresas 
em consórcio, deverão ser observados os seguintes 
requisitos: 
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(...) 

Parágrafo único. O fornecedor vencedor fica obrigado 
a promover, antes da celebração do contrato, a 
constituição e o registro do consórcio nos termos do 
compromisso referido no inciso I deste artigo. (Grifo 
nosso). 

16. Ou seja, como o termo de Compromisso Registrado já 
foi apresentado, antes mesmo a celebração do contrato, não há erro 
ou vício a ser sanado. 

17. Ademais, mesmo que assim não o fosse, a não 
apresentação do referido documento de forma registrada é 
formalidade sanável, não existindo óbice para não aceite da 
proposta. 

18. Utilizando-se ainda do disposto no item 21 do Edital 
da Avaliação Competitiva no 0001/2021, quanto ao atestado de visita 
técnica, veja que, se necessário, é possível a juntada do 
mencionado documento, caso fornecido, apesar de o registro da 
visitação já ter sido realizado, mediante a comprovação do 
agendamento e do efetivo registro. 

19. Assim, nos mesmos moldes do já exposto, trata-se de 
formalidade sanável. Como já mencionado seria erro grave, mas 
também sanável, eventual não apresentação de declaração   caso a 
visitação não tivesse sido realizada. 

20. Necessário elencarmos o princípio da 
proporcionalidade, que remete à noção de coerência, de priorização 
de proteção a direitos tutelados diante de impasses a serem 
resolvidos no caso concreto, neste sentido explica o jurista Celso 
Antônio Bandeira de Mello1: 

Na realidade, o princípio da razoabilidade exige 
proporcionalidade entre os meios de que se utilize a 
Administração e os fins que ela tem que alcançar. E 
essa proporcionalidade deve ser medida não pelos 
critérios pessoais do administrador, mas segundo 
padrões comuns na sociedade em que vive (...). 

21. Ou seja, o afastamento de uma contratação mais 
vantajosa pelo simples fato de existir eventual erro formal, 
constitui uma verdadeira violação à ordem jurídica, em especial 
aos princípios da competitividade, da economicidade e da 
razoabilidade e proporcionalidade, bem como da 
eficiência, afastando-se uma contratação mais vantajosa e 
onerando os cofres públicos sem qualquer necessidade. 

 
1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. RDP, Poderes da Administração 73, 65/27. 



6 
 

22. Marçal Justem Filho2, nos mesmos moldes ao tratar do 
princípio da proporcionalidade leciona, in verbis: 

O princípio da proporcionalidade restringe o 
exercício das competências públicas, proibindo o 
excesso. A medida limite é a salvaguarda dos 
interesses públicos e privados em jogo. Incumbe ao 
Estado adotar a medida menos danosa possível, 
através da compatibilização entre os interesses 
sacrificados e aqueles que se pretende proteger. Os 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 
acarretam a impossibilidade de impor consequências 
de severidade incompatível com a irrelevância de 
defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da lei ou 
do Edital devem ser interpretadas como 
instrumentais. 

23. Seguindo o raciocínio, o Tribunal de Contas da União 
já se manifestou em diversos casos semelhantes: 

No curso de procedimentos licitatórios, a 
Administração Pública deve pautar-se pelo princípio 
do formalismo moderado, que prescreve a adoção de 
formas simples e suficientes para propiciar adequado 
grau de certeza, segurança e respeito aos direitos 
dos administrados, promovendo, assim, a prevalência 
do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, 
ainda, as praxes essenciais à proteção das 
prerrogativas dos administrados. (TCU no acórdão 
357/2015-Plenário) 

Licitação. Julgamento. Erros materiais. É possível 
o aproveitamento de propostas com erros materiais 
sanáveis, que não prejudicam o teor das ofertas, uma 
vez que isso não se mostra danoso ao interesse 
público ou aos princípios da isonomia e da 
razoabilidade. (Acórdão 187/2014 TCU - Plenário - 
Representação, Relator Ministro Valmir Campelo) 

Falhas meramente formais, sanáveis durante o 
processo licitatório, não devem levar à 
desclassificação de licitante. (Acórdão 2872/2010-
Plenário) 

24. Resta claro, portanto, que um mero erro formal e/ou 
material sanável, não deve ser utilizada para fins 
desclassificatórios, como ocorre em ambas as situações elencadas 
pela Recorrente. 

25. Por todo o exposto, pugna-se ela TOTAL IMPROCEDENCIA 
do Recurso Administrativo interposto pela Recorrente JOTA ELE 
CONSTRUÇÕES CIVIS S/A. 

 
2 JUSTEM FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 13ª ed., p. 76. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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III - PEDIDOS 

26. Requer a Peticionária à esta Comissão seja desprovido 
o Recurso Administrativo interposto pela Recorrente JOTA ELE 
CONSTRUÇÕES CIVIS S/A, consequentemente, seja mantida 
classificação como vencedora a proposta do Consórcio Dalba/GFK na 
Avaliação Competitiva no 0001/2021 – Processo no 0001/2021. 

 
Nesses termos,  
pede deferimento. 
 
Guarapuava, 20 de abril de 2021. 
 
 
 

_______________________________________ 
CONSÓRCIO DALBA/GFK - PTI 

DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
EMPRESA LÍDER 

CNPJ/MF nº. 03.222.465/0001-85 













De: patricia@dalba.com.br
Para: "Luana - Dalba"
Assunto: ENC: visita tecnica - Processo 0001/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VIA ACESSO
Data: sexta-feira, 16 de abril de 2021 10:50:38

 
 
Atenciosamente,

 

De: avaliacao.competitiva@pti.org.br <avaliacao.competitiva@pti.org.br> 
Enviada em: segunda-feira, 29 de março de 2021 16:49
Para: george@gkfengenharia.com.br
Cc: avaliacao competitiva <avaliacao.competitiva@pti.org.br>; Diego Faria
<diegorfaria@hotmail.com>; patricia@dalba.com.br
Assunto: Re: visita tecnica - Processo 0001/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VIA ACESSO
 

Boa tarde
 
Conforme alinhado, o técnico Vitor irá acompanhar a visita técnica.
 
 
Att

Claudinéia Pires
Gestão de Compras - GC.DAF
Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil 
Contato: +55 (45) 3576-7463
www.pti.org.br 
"A Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil, em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (13.709/2018), esclarece que todos os documentos recebidos pela área de Gestão de
Compras serão utilizados exclusivamente no processo de contratação, conforme previsto na referida
Lei. Ao nos enviar os documentos, o fornecedor tem ciência e autoriza que os dados pessoais
contidos no documento serão tratados e disponibilizados para terceiros com a exclusiva finalidade de
comprovar a legalidade da contratação e ainda que tais documentos constem no processo de
compras”.

"A Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil esclarece ainda que, por força do seu Estatuto, a
presente mensagem não implica a assunção de obrigações em seu nome."
 

De: george@gkfengenharia.com.br
Para: "avaliacao competitiva" <avaliacao.competitiva@pti.org.br>
Cc: "Diego Faria" <diegorfaria@hotmail.com>, patricia@dalba.com.br
Enviadas: Segunda-feira, 29 de março de 2021 16:41:00
Assunto: ENC: visita tecnica - Processo 0001/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VIA
ACESSO
 

mailto:patricia@dalba.com.br
mailto:luanagoes@dalba.com.br
http://www.pti.org.br/
mailto:george@gkfengenharia.com.br
mailto:avaliacao.competitiva@pti.org.br
mailto:diegorfaria@hotmail.com
mailto:patricia@dalba.com.br


 
 

De: george@gkfengenharia.com.br <george@gkfengenharia.com.br> 
Enviada em: segunda-feira, 29 de março de 2021 16:27
Para: 'avaliação.competitiva@pti.org.br' <avaliação.competitiva@pti.org.br>
Cc: 'patricia@dalba.com.br' <patricia@dalba.com.br>; 'Diego Faria' <diegorfaria@hotmail.com>
Assunto: visita tecnica - Processo 0001/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VIA ACESSO
 
Processo 0001/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VIA ACESSO
 
Prezados Senhores.
 
Cofnorme contato telefônico, gostaria de agendar a visita técnica referente ao Processo
0001/2021 - das obras remanescentes de construção e pavimentação do Acesso
Independente ao Parque Tecnológico Itaipu (PTI).
 
 
Se possível agendar para dia 31/03 – período inicio da tarde –
 
 
 
EMPRESA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
PARTICIPANTES:

a.  George Kotzias Feuerschuette e Diego Emanuel Rosa Farias
 
 
Contato: 41 – 999224907
 
Obrigado.
 
George
 

Livre de vírus. www.avast.com.
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mailto:diegorfaria@hotmail.com
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
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