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Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito às 09h00min, na sede do Serviço Social da 

Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em Curitiba/PR, a Comissão de Licitações do Sistema 

FIEP e sua Equipe de Apoio, deu início aos trabalhos de abertura da CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL 

SENAI nº 791/2018 convocado para OBRA COMPLEMENTAR PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR - 

MARECHAL CÂNDIDO RONDON. A comissão informa que foram recebidos por emissário os envelopes de 

habilitação e proposta comercial, ambos lacrados, da empresa: PLAMEM – PLANEJAMENTO E 

CONSTRUÇÕES EIRELI. Iniciada a sessão não houve empresas presentes. Com base no item 6.6 do 

preâmbulo do edital a Comissão de Licitação informa que será invertido o procedimento, abrindo primeiramente o 

envelope de N° 02, contendo PROPOSTA COMERCIAL e só então abrindo o envelope de N° 01, contendo o 

DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO. Aberto o envelope de proposta comercial da empresas participante, os 

documentos foram vistados pela Comissão e Equipe Técnica. A Comissão de Licitações registrou que a 

documentação de proposta comercial da empresa PLAMEM – PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI foi 

apresentada com 07 (sete) folhas com CD. A Comissão realizou consulta ao link 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc e 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php conforme exigência do Edital, restando a empresa 

IDÔNEA. A Comissão de Licitações registrou a proposta comercial da empresa:  PLAMEM – PLANEJAMENTO E 

CONSTRUÇÕES EIRELI apresentada no valor total de R$ 63.398,32 (sessenta e três mil trezentos e noventa e 

oito reais e trinta e dois centavos). A Equipe Técnica presente em sessão, analisou a proposta apresentada 

informando: “a proposta da empresa Plamen atende tecnicamente as exigências contidas no edital“. Sendo 

assim a Comissão de Licitações classifica a proposta comercial da empresa PLAMEM – PLANEJAMENTO E 

CONSTRUÇÕES EIRELI. Haja visto o respeito ao prazo recursal, foi entrado em contato, via telefone, com o 

representante da empresa PLAMEM – PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI, o qual, neste ato, 

renunciou ao direito de interpor recurso do julgamento da proposta comercial.  Diante do fato, a Comissão de 

Licitações deu prosseguimento ao certame abrindo o envelope de habilitação sendo vistados pela Comissão e 

Equipe Técnica. A Comissão de Licitações registrou que a documentação de habilitação da empresa: A 

PLAMEM – PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI foi apresentada com 33 (trinte e três) folhas. Haja 

vista necessidade de avaliação técnica dos documentos de habilitação apresentados, a Comissão de Licitações 

resolveu suspender a sessão. A Comissão de Licitações do Sistema FIEP anunciou que o julgamento de 

habilitação será divulgado no site www.sistemafiep.org.br/licitacao/html. Nada mais havendo a tratar, a 

Comissão de Licitações do Sistema FIEP encerra esta sessão, determinando a lavratura da ATA que vai por todos 

os presentes assinada. 
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