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Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 09h00min, na sede do Serviço Social da 

Indústria, na cidade de Curitiba, a Comissão de Licitações do Sistema FIEP e sua Equipe de Apoio deram início 

aos trabalhos de continuidade do EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2.0127/2019, destinado a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE RIO NEGRO. 

Registra-se a ausência de representante comercial. Inicialmente a Comissão de Licitação faz a leitura da ata de 

sessão reservada, onde diz: “.... Em sessão realizada no dia 19/07/19, a mesma foi suspensa e concedido o prazo 

conforme item 19.12 do edital para a empresa SCHOLZ E RUTHES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 

SEGURANÇA E SAÚDE LTDA, por ser única participante da sessão pública. Dentro do prazo, a empresa 

apresentou sua proposta, conforme edital, porém sem redução percentual. Ainda, em parecer técnico, a área 

informou que a proposta atende os requisitos. Dessa forma, a empresa resta arrematante pelo valor total do Edital. 

Sendo assim, será publicado comunicado de continuidade para abertura do envelope de habilitação da 

empresa...”. Diante disso, a Comissão fez a abertura do envelope de habilitação da empresa SCHOLZ E RUTHES 

CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE LTDA, que apresentou a documentação com 79 

(setenta e nove) folhas. 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 

publicado no site do Sistema Fiep 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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