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Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove 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 continuidade da CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL 

SESI-PR nº 888/2018 convocado para REFORMA DA COBERTURA DO BLOCO 01 – SESI CIANORTE 

conforme COMUNICADO II publicado no site do Sistema FIEP. Registra-se a presença do representante das 

empresas: DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA e 

ELAINE APARECIDA SIQUEIRA. É informado que diante da inabilitação das empresas ELAINE APARECIDA 

SIQUEIRA-ME, BRDL CONSTRUTORA & INCORPORADORA e CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA EPP, 

serão abertos os envelopes das empresas: DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E PGC 

ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. A data de validade das certidões, será o da data da abertura, dia 

21/01/2019.A Comissão de Licitações registrou que a documentação de habilitação das empresas: DUPLICK 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA foi apresentada com  46 (quarenta e seis) folhas e PGC 

ENGENHARIA DE OBRAS LTDA foi apresentada com 70 (setenta) folhas. Os documentos foram vistados por 

todos os presentes. O representante da empresa Duplick apresentou as seguintes observações: “A empresa 

PGC engenharia de obras Ltda, não apresentou atestado de capacidade técnica com relação ao objeto do 

certame 888/2018 / construção e sistema Steel-Frame onde a quantidade de obra executada não chega a 300 

m²”. O representante da empresa Elaine apresentou as seguintes observações “ Referente a licitação CP 

888/2018, estava eu Everton W. Pereira presente na da de sessão de abertura no dia 21/01/2019, deixo claro 

que estava munido com todos os documentos originais da empresa Elaine: Certidão de acervo tecnico com 

atestado, certidão negativa e balanço patrimonial. Devido a inversão das fases não foi necessário autenticar os 

documentos no momento. Questiono o comunicado da data de continuidade dos trabalhos para o dia 01/02/2019 

as 09:00 horas na sede do sistema Fiep em Curitiba, o comunicado I saiu em edital 31/01/2019 as 10:30. A ata 

de sessão de continuidade foi realizada as 10:21hs, lapso temporal foi inferior a 24 horas. Estou eu presente com 

todos os documentos original no dia 12/02/2019 para realização de continuidade. Relata que não recebemos o e-

mail para continuidade”. Haja vista necessidade de avaliação técnica dos documentos de habilitação 

apresentados, a Comissão de Licitações resolveu suspender a sessão, informando que o julgamento da 

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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