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Aos 04 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove às 14h00min, 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 do envelope 

de PROPOSTA COMERCIAL da empresa GD PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, 

para a CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL SESI  nº 2.0199/2019, cujo objeto trata da 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE 

ACESSIBILIDADE E REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE SESI PONTA GROSSA. Aberta a sessão, não 

existiram empresas presentes. A Comissão de Licitação informa que foram recebidos por emissário, 

no dia 01/11/2019 as 10h00min, os envelopes de habilitação e proposta comercial, ambos lacrados 

da empresa GD PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. Por equivoco o envelope de 

proposta comercial não foi aberto na sessão de abertura realizada nessa data as 09h00min. Diante 

da situação, a Comissão de Licitação optou por marcar sessão de continuidade para abertura do 

envelope de proposta comercial da empresa GD PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, 

conforme COMUNICADO I publicado no site do Sistema FIEP. 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. Aberto o envelope de proposta comercial da empresa participante, os documentos 

foram vistados pela Comissão. Registra-se que a proposta comercial da empresa: GD PROJETOS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA foi apresentada com 16 (dezesseis) folhas sem CD. A 

Comissão de Licitações registrou a proposta da empresa GD PROJETOS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA LTDA apresentada no valor total de R$ 534.367,96 (quinhentos e trinta e quatro mil, 

trezentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos). Diante dos fatos, a Comissão de 

Licitações reclassificou as propostas por ordem crescente ficando: J2SC ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO CIVIL LTDA apresentada no valor total de R$ 429.845,06 (quatrocentos e vinte e nove 

mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos); PRIMORDIAL EMPREENDIMENTOS LTDA 

apresentada no valor total de R$ 482.973,79 (quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e setenta 

e três reais e setenta e nove centavos); UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA apresentada no valor 

total de R$ 501.015,59 (quinhentos e um mil, quinze reais e cinquenta e nove centavos); CORREIA 

NETO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA apresentada no valor total de R$ 519.784,13 

(quinhentos e dezenove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e treze centavos); GD PROJETOS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA apresentada no valor total de R$ 534.367,96 (quinhentos e 

trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos); DALL MACEDO 

ENGENHARIA LTDA apresentada no valor total de R$ 548.179,70 (quinhentos e quarenta e oito mil, 

cento e setenta e nove reais e setenta centavos) e PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 

apresentada no valor total de R$ 569.333,72 (quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e trinta e 

três reais e setenta e dois centavos). Neste momento a Comissão de Licitação concede o prazo de 24 

horas a empresa GD PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, para o envio do arquivo 

conforme o item 1.b do Anexo II do Edital, sob pena de desclassificação das propostas. Haja vista 

necessidade de avaliação técnica dos documentos de proposta comercial apresentados, a Comissão 
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de Licitações resolveu suspender a sessão informando que será convocada sessão pública 

oportunamente para continuidade do certame. A Comissão de Licitações do Sistema FIEP anunciou 

que o resultado 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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