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Protocolo: 13197/2018 Edital: Convite 521/2018 

Objeto: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO - 
CURITIBA - CIC ETAPA 1 

Critério de 
julgamento 

Menor preço por LOTE 

Abertura: 16 07 2018 

 
 

1 – PARTICIPANTES 

Nº EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 S. O. S. DEMOLIDORA E TERRAPLANAGEM LTDA EPP R$ 50.225,32 

02 ARGERAL LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME R$ 52.170,00 

OBSERVAÇÕES: Conforme constatado na ata da sessão de abertura, publicada no site do Sistema FIEP em 
16/07/2018, foi realizada a inversão das fases como consta no item 6.6 do preâmbulo do edital, abrindo 
primeiramente os envelopes de N° 02, contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, classificando os proponentes 
pela ordem crescente dos menores preços. Da análise foi identificado que ambas as empresas não 
apresentaram a proposta digital onde foi concedido o prazo de 24 horas para apresentação. 
 
Após análise das propostas apresentadas e com base no Parecer Técnico da Coordenação de Engenharia, 
restou classificada: 
- Em primeiro lugar, a proposta apresentada pela empresa S. O. S. DEMOLIDORA E TERRAPLANAGEM LTDA 
EPP pelo valor total de R$ 50.225,32 (cinquenta mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), a 
qual atende aos requisitos exigidos em edital e apresentou o arquivo digital dentro do prazo concedido;  
 
E desclassificada a seguinte empresa: 
- A empresa: ARGERAL LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME, não apresentou a 
planilha no formato disponibilizado pelo SESI, descumprindo com o item 2, letra “a” do Anexo II do edital; a 
proposta apresentada não atende as exigências do Edital e Anexos descumprindo com o item 5.7 do preâmbulo 
do edital; e dentro do prazo concedido não atendeu ao item 2, letra “b” e “c” do Anexo II do Edital. 
 
Visto a presente licitação se tratar da modalidade Convite e apenas duas empresas manifestaram interesse em 
participar, conforme Art. 5º, § 2 inciso I do RLC, não ficará comprometida a validade da licitação pela não 
apresentação de no mínimo 5 (cinco) propostas, uma vez que, o preço apresentado está compatível com o 
mercado e dentro do limite estipulado em edital; foram convidadas 16 (dezesseis) empresas para participação 
do certame; foi encaminhado e-mail para os sites de divulgação Conlicitação e Bolnet; e ainda, o presente edital 
é originário do edital 424/2018, o qual restou deserto. Sendo assim, enfatizamos que as medidas adotadas 
foram as mais adequadas tecnicamente, sendo mais econômicas, vantajosas, seguras e com o menor risco 
para o SESI. 

 
2 – PARTICIPANTES 

Nº EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 S. O. S. DEMOLIDORA E TERRAPLANAGEM LTDA EPP SIM 

OBSERVAÇÕES: Após recebimento do parecer técnico da área de Coordenação de Serviço de Engenharia, a 
Comissão passou analisar os documentos de habilitação constantes no Preâmbulo do Edital, item 4. 
Documentos de Habilitação e Anexo II, item 4. Requisitos Complementares para habilitação: 
 

1.  S. O. S. DEMOLIDORA E TERRAPLANAGEM LTDA EPP 
Documentação de acordo com os requisitos do edital. 
 

Restou HABILITADA a empresa S. O. S. DEMOLIDORA E TERRAPLANAGEM LTDA EPP. 
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3 – JULGAMENTO 
 
Diante dos fatos e com base no Parecer Técnico da Coordenação de Engenharia, anexado ao processo, 
julgamos vencedora do certame e classificada em primeiro lugar a proponente S. O. S. DEMOLIDORA E 
TERRAPLANAGEM LTDA EPP pelo valor total de R$ 50.225,32 (cinquenta mil duzentos e vinte e cinco reais 
e trinta e dois centavos), cumpridas as condições estabelecidas no Edital. 
 
4 – O valor máximo global estipulado em edital é de R$ 54.505,00 (cinquenta e quatro mil quinhentos e cinco 
reais). 
 

VALOR MÁXIMO GLOBAL ESTIPULADO EM EDITAL R$ 54.505,00 

VALOR DA EMPRESA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR R$ 50.225,32 

VALOR DO DESCONTO R$ 4.279,68 
 

5 – Oportunizado o prazo recursal, este transcorreu em branco.  
  
6 – À autoridade superior para homologar. 

 
 

Curitiba, 08 de agosto de 2018. 
 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Priscila Ranzani Oliva 
Comissão de Licitação 

Fernanda Guzzoni Montrezol 
Comissão de Licitação 

Caroline Borges 
Comissão de Licitação 

a)   HOMOLOGO, nos termos dos pareceres anteriores; 
b)   ADJUDICO o objeto a vencedora e autorizo a despesa. 

 
 

 
ROBERTO MILLER NEUTZLING  

GERENTE CORPORATIVO DE ENGENHARIA E INVESTIMENTOS 
 


