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Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove às 14h00min, na sede do Serviço 

Social da Indústria em Curitiba/PR, a Comissão de Licitações do Sistema FIEP e sua Equipe de 

Apoio, deu início a sessão de abertura da Carta Convite nº 2.0085/2019 para contratação de empresa 

para execução da OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS - PROJETO PETROBRAS - 

UNIDADE SESI ARAUCÁRIA, com o fornecimento de materiais e mão de obra. Iniciada a sessão 

foram recebidos os envelopes de habilitação e proposta comercial, ambos lacrados, da empresa JRM 

INSTALAÇÕES EIRELI EPP; BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI; ÍCARO PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS EIRELI. É importante mencionar que foram convidadas mais de 50 empresas para 

este certame conforme previsto no Art. 5º, inciso II do Regulamento de Licitações do SESI e do 

SENAI e tendo em vista o prejuízo que esta Instituição poderá sofrer com a não contratação deste 

serviço, decidiu-se por dar continuidade ao referido processo, onde este ato será validado pela 

autoridade competente, no julgamento deste processo. Com base no item 6.6 do preâmbulo do edital 

a Comissão de Licitação informa que será invertido o procedimento, abrindo primeiramente os 

envelopes de N° 02, contendo PROPOSTAS COMERCIAIS, classificando os proponentes pela ordem 

crescente dos menores preços, e só então abrindo os envelopes de N° 01, contendo os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, iniciando com o do proponente classificado em primeiro lugar, e 

assim sucessivamente, se necessário. Abertos os envelopes de proposta comercial das empresas 

participantes, os documentos foram vistados pela Comissão e em seguida por todos os presentes. A 

Comissão de Licitações registrou que a proposta comercial das empresas: JRM INSTALAÇÕES 

EIRELI EPP foi apresentada com 06 (seis) folhas e sem CD;  BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI foi 

apresentada com 05 (cinco) folhas e sem CD e ÍCARO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI foi 

apresentada com 09 (nove) folhas e sem CD. A Comissão realizou consulta ao link 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam e 

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

empresas IDÔNEAS. Não houve observações com relação aos documentos apresentados. A 

Comissão de Licitações registrou por ordem crescente as propostas comerciais das empresas: 

ÍCARO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI apresentada no valor total de R$ 91.716,57 

(noventa e um mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos); BUHRING 

CONSTRUÇÕES EIRELI apresentada no valor total de R$ 98.307,92 (noventa e oito mil, trezentos e 

sete reais e noventa e dois centavos) e JRM INSTALAÇÕES EIRELI EPP apresentada no valor total 

de R$ 103.326,38 (cento e três mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos). As 

propostas foram vistadas pelos representantes presentes e pela equipe técnica, a qual fez a análise 

das planilhas sem o arquivo digital, conseguindo verificar as propostas sendo que a planilha não é 

extensa. Desta forma as empresas JRM INSTALAÇÕES EIRELI EPP; BUHRING CONSTRUÇÕES 

EIRELI e ÍCARO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI foram CLASSIFICADAS. A Comissão de 

Licitações questiona os representantes legais se há intensão de recurso referente a fase de 

propostas, e todos informaram abrir mão do prazo recursal. Prosseguiu-se para a fase de habilitação, 

abrindo os envelopes das três empresas. Os documentos vistados pela Comissão de Licitações, 

Equipe Técnica e por todos os presentes. A Comissão de Licitações registrou que a documentação 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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de habilitação das empresas: JRM INSTALAÇÕES EIRELI EPP foi apresentada com 46 (quarenta e 

seis) folhas; ÍCARO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI foi apresentada com 37 (trinta e sete) 

folhas e BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI foi apresentada com 31 (trinta e uma) folhas. A 

representante da empresa JRM dez as seguintes observações: “As empresas Ícaro e Buhring, não 

apresentaram responsáveis técnicos com atribuição legal para execução do objeto do edital, 

conforme lei federal n° 5.194 e resoluções do CONFEA/CAU”.  O representante da empresa Buhring 

fez as seguintes observações: “Empresa Ícaro Participações Societárias apresentou o cartão CNPJ 

incompatível com a atividade relacionada no edital. No acervo técnico da Ícaro consta revisão das 

instalações elétricas e no edital solicita a execução de instalações elétricas”.  Haja vista necessidade 

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

resolveu suspender a sessão, informando 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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