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Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito às quatorze, 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 SESI EDITAL 

nº 831/2018 convocado para LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EXPLORAÇÃO DE CANTINA NA 

UNIDADE SESI RIO NEGRO. Registra-se como participantes as empresas VINICIUS DE O MULLER e ADELINI 

MENDES DA SILVA E CIA LTDA. A Comissão realizou consulta ao link 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc e 

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

IDÔNEAS. Abertos os envelopes de habilitação das empresas participantes, os documentos foram vistados pela 

Comissão e em seguida por todos os presentes. A Comissão de Licitações registrou que a documentação de 

habilitação da empresa VINICIUS DE O MULLER foi apresentada com 7 (sete) folhas e da empresa ADELINI 

MENDES DA SILVA E CIA LTDA foi apresentada com 34 (trinta e quatro) folhas. A Comissão de Licitação 

registra que a empresa ADELINI MENDES DA SILVA E CIA LTDA deixou de apresentar o item 4.2 alínea “c” do 

preambulo do Edital (Certidão de Débitos Negativa Federal), registra-se ainda que a mesma apresentou 

declaração própria sobre a quitação da dívida e que está em aguardo da emissão da nova CND. Porém, não há 

como a Comissão de Licitação comprovar tal informação, visto que não houve a entrega de protocolo. A 

Comissão de Licitação registra que a empresa VINICIUS DE O MULLER deixou de apresentar o item 4.2 alíneas 

“b” (cartão CNPJ), “e” (Certidão de Débitos Municipal), “f” (Certidão de Regularidade FGTS), “i” (falência e 

concordata), “j e/ou k e/ou l e/ou m” (Registro de empresa individual e/ou Contrato Social e/ou Ato Constitutivo 

e/ou Empresa Estrangeira), itens relacionados ao preambulo do edital. Também deixou de apresentar o item 4 

alineas “b” (declaração de atendimento a lei 14.423) e “c” (comprovação de NF’s) do Anexo II do Edital. Diante 

do exposto, a Comissão de Licitação julga as empresas  VINICIUS DE O MULLER e ADELINI MENDES DA 

SILVA E CIA LTDA INABILITADAS. Contudo, diante da inabilitação de todas as empresas participantes a 

Comissão de Licitação aplica o contido no item 18.12 do preambulo do edital: “Quando todos os licitantes forem 

inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de Licitações do SESI poderá fixar às 

proponentes o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 

propostas, escoimadas das causas referidas neste item”. Sendo assim, fica determinado o prazo de 5 dias uteis, 

tendo sua vigência expirada em 14/11/18 para regularização da documentação. Os envelopes de proposta 

comercial das proponentes inabilitadas ficam de posse da Comissão até o final do processo. A Comissão de 

Licitações do Sistema FIEP anunciou que o julgamento parcial 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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