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Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito às 14:00, 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 da CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL 

SESI/SENAI nº 119/2018 convocado para LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO INTERNO PARA INSTALAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DE CANTINA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE SESI E SENAI DE MARECHAL 

CANDIDO RONDON. A comissão informa que foram recebidos por emissário o envelope de habilitação e 

proposta comercial, ambos lacrados, da empresa: DORLI ANELISE KRAMPE 96902779953. Registra-se que 

não houveram representantes presentes. Aberto o envelope de habilitação da empresa participante, os 

documentos foram vistados pela Comissão. A Comissão de Licitações registrou que a documentação de 

habilitação da empresa: DORLI ANELISE KRAMPE 96902779953 foi apresentada com 14 (quatorze) folhas. A 

Comissão realizou consulta ao link http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam conforme exigência 

do Edital, restando a empresa IDÔNEA. Não houve observações com relação aos documentos apresentados. A 

Comissão de Licitações julgou a empresa habilitada e deu prosseguimento ao certame, procedendo a abertura 

do envelope de proposta comercial, sendo os documentos vistados pela Comissão de Licitações. A Comissão de 

Licitações registrou que a documentação proposta comercial da empresa DORLI ANELISE KRAMPE 

96902779953 foi apresentada com 04 (quatro) folhas. A Comissão de Licitações registrou os valores propostos 

em Ata, conforme segue: R$ 200,00 (duzentos reais) mensais. A Comissão de Licitações julgou a empresa 

CLASSIFICADA. Conforme exigência constante no Anexo II do edital, o proponente vencedor deverá efetuar o 

cadastro no link  http://compras.fiepr.org.br dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis (até as 18h00min do dia 

27/03/2018). A Comissão de Licitações do Sistema FIEP anunciou que o resultado final 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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