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Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito às 16h00min, 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 491/2018 convocado para ADEQUAÇÕES DO ESGOTO NA UNIDADE DE 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS conforme COMUNICADO II publicado no site do Sistema FIEP. Registra-se a 

presença dos representantes das empresas: HEFER CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP, DUAL D 

ENGENHARIA, BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI e GPO PARTICIPAÇÕES E CONSTRUTORA EIRELI 

EPP. Foi informado que a data de validade dos documentos será considerada a data de 30/07/2018, data 

de abertura da sessão. Dado andamento aos trabalhos, procedeu-se a abertura dos envelopes de 

habilitação das três proponentes melhores classificadas, conforme item 6.6 do Instrumento Convocatório, 

BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI; DUAL D ENGENHARIA e GPO PARTICIPAÇÕES E 

CONSTRUTORA EIRELI EPP, os documentos foram vistados pela Comissão e em seguida por todos os 

presentes. A Comissão de Licitações registrou que a documentação de habilitação das empresas: 

BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI foi apresentada com 82 (oitenta e duas) folhas; DUAL D 

ENGENHARIA foi apresentada com 71 (setenta e uma) folhas e GPO PARTICIPAÇÕES E 

CONSTRUTORA EIRELI EPP foi apresentada com 76 (setenta e seis) folhas. A empresa BUHRING 

CONSTRUÇÕES EIREL realizou as seguintes observações: “A empresa GPO não apresentou o cálculo da 

capacidade financeira assinada pelo contador”. A empresa DUAL D ENGENHARIA realizou as seguintes 

observações: “A empresa Buhring não atendeu as exigências do item 4.3 letra ‘c’ do Edital que diz: 

Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica. Pois bem, a empresa supracitada apresentou 

um atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa física, senhora  

Suzi Mara Belo, CPF 037.361.199-41, desrespeitando assim o Edital. O mesmo atestado supracitado não 

apresenta o exigido no item 4.3 letra ‘c’ item 1 rede de esgoto. A empresa não apresentou as demais 

copias do contrato social e a princípio o mesmo não esta consolidado”. 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. Os envelopes de habilitação das demais proponentes ficam em 

posse da Comissão até o final do processo. 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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