
 

 

 

 
 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 
 

Maringá, 19 de outubro de 2015. 
 

 
Informamos que no dia 30 de setembro de 2015 deu-se abertura da 

Concorrência nº 002/2015 cujo objetivo é contratação de empresa especializada para 

execução da construção do Centro de Especialidades do Paraná/CISAMUSEP, com área 

de 4.058,14 m², situado na Rua Adolpho Contessotto com a Rua Pioneiro Antônio Paulo 

da Silva, data 64-D/1-F/1, Zona 28 no município de Maringá, conforme Convênio CV. 

067/2013 e Termo Aditivo nº 002/2015 ao Convênio CV. 067/2013 firmado com a 

Secretaria de Estado da Saúde no qual compareceram as empresas: Construtora 

Guilherme LTDA e Itaocara Construções Civis LTDA.  

Após análise da proposta de preços e da documentação constante 

no Envelope nº 01, a Comissão decidiu pela desclassificação da empresa Construtora 

Guilherme LTDA, diante da inexistência de documento exigido no item 10.1.1.3 do Edital. 

Ato contínuo a sessão foi encerrada e aberto prazo de cinco dias úteis para recurso, 

conforme previsto no art. 94 da Lei nº 15.608/2007. Tempestivamente, em 08 de outubro 

de 2015 a licitante Construtora Guilherme LTDA protocolou as razões de recurso 

alegando que a exigência prevista no item 10.1.1.3 não se aplica, uma vez que se refere 

à carta fiança emitida por cooperativa de crédito e a garantia apresentada deu-se na 

forma de carta fiança emitida pelo Banco Pottencial S.A. Ao final, pugna pela reforma da 

decisão em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

Posteriormente, conforme publicado no Diário Oficial Eletrônico do 

CISAMUSEP, em 08/10/2015 foi concedido igual prazo à empresa Itaocara Construções 

Civis LTDA para contrarrazões. Findo o prazo, diante da ausência de manifestação da 

referida empresa, passamos a análise das razões apresentadas pela empresa 

Construtora Guilherme LTDA. 

Da reanálise dos documentos apresentados, bem como das 

exigências do Edital constatamos a apresentação de garantia na modalidade Carta-

Fiança emitida em 25/09/2015 pelo Banco Pottencial S.A, inscrito no CNPJ sob nº 

00.253.448/0001-17 no valor de R$ 130.391,48 (cento e trinta mil, trezentos e noventa e 

um reais e quarenta e oito centavos) acompanhada da Certidão de Regularidade junto à 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) da Pottencial Seguradora S.A, inscrita 

no CNPJ sob nº 11.699.534/0001-74. 

Frisa-se que o item 10.1.1.3 do Edital, dispõe: 



 

 

“10.1.1.3 - A garantia prestada em carta fiança emitida por cooperativa de 

crédito deverá vir acompanhada da autorização de funcionamento emitida 

pelo Banco Central do Brasil.”  

 

De outro modo o item 10.1.1.2 prevê:  

“10.1.1.2 – A Garantia prestada na modalidade de seguro garantia deverá 

vir acompanhada, obrigatoriamente, do seguinte documento: 

a) Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP - 

Superintendência de Seguros Privados, em nome da Seguradora que 

emitir a apólice.” 

Decidimos, portanto, acatar a justificativa apresentada de que o 

Certificado de Regularidade junto à SUSEP foi juntado indevidamente, não fazendo parte 

da documentação solicitada, haja vista a modalidade de garantia escolhida pela licitante. 

Concluímos que a desclassificação da licitante pela falta da 

apresentação do documento exigido no item 10.1.1.3, transcrito acima, não deve 

prosperar, uma vez que, o Edital prevê tal exigência para a garantia prestada na 

modalidade carta-fiança emitida, objetivamente por cooperativa de crédito, razão pela 

qual impõe a revisão da decisão.  

Diante do exposto a Comissão de Licitação decide pela reforma da 

decisão, resultando na classificação da Construtora Guilherme LTDA. A fim de dar 

continuidade aos trabalhos, com a publicação da presente decisão no Diário Oficial 

Eletrônico do CISAMUSEP, as empresas ficam intimadas da data de abertura do 

Envelope nº 02 – Documentos de Habilitação da licitante detentora da proposta mais 

vantajosa que ocorrerá no dia 21 de outubro de 2015 às 08h30min na sala de Licitações 

do CISAMUSEP. 

Encaminhamos o presente relatório para apreciação da Assessoria 

Jurídica. Publique-se. 

 
 
 

Laís Cristine Pilger 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


