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Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove às 09h00min, 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 

888/2018 convocado para REFORMA DA COBERTURA DO BLOCO 01 – SESI CIANORTE conforme COMUNICADO 

I publicado no site do Sistema FIEP. Registra-se a presença do representante da empresa: DUPLICK 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Foi informado que a data de validade dos documentos será considerada 

a data de 21/01/2019, 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, 

ELAINE APARECIDA SIQUEIRA-ME, BRDL CONSTRUTORA & INCORPORADORA e CONSTRUTORA PLANOSUL 

LTDA 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: ELAINE APARECIDA SIQUEIRA-ME foi 

apresentada com 47 (quarenta e sete) folhas; BRDL CONSTRUTORA & INCORPORADORA foi apresentada com 92 

(noventa e dois) folhas e CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA EPP foi apresentada com 59 (cinquenta e nove) folhas. A 

empresa DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA realizou as seguintes observações: “ Em relação a 

empresa Elaine Aparecida Siqueira- ME a certidão negativa de falência e concordata apresentado cópia simples, não é 

original nem é cópia autenticada. Certidão de acervo técnico não está em nome da licitante, empresa executora em 

nome de PFX Engenharia; o engenheiro apresentado pela Servicon está com dívida ativa certidão positiva junto ao 

CREA-PR. E os cálculos de índice de liquidez da empresa, não estão assinados por contador, nem indicação do CRC 

de quem elaborou os cálculos”. “Empresa BRDL não apresentou atestado de capacidade técnica com objeto do 

certame 888/2018 construções em estrutura metálica em SteelFrame, apenas apresentado telhamento metálico estilo 

“sanduiche”. ””Empresa Planosul: CND Municipal vencida em 02/01/2019”. 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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