
 
 
 

 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 705/2018 
 

 
 

 

1 / 2

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito 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 abertura da CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL SESI 

nº 705/2018 convocado para ADEQUAÇÕES CIVIS E ELÉTRICAS DO GINÁSIO DO SESI DE PATO BRANCO. 

A comissão informa que foram recebidos por emissários os envelopes de habilitação e proposta comercial, 

ambos lacrados, da empresa: A.A. CATTUCI E CATTUCI LTDA. Iniciada a sessão foram recebidos os envelopes 

de habilitação e proposta comercial, ambos lacrados, das empresas: TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO 

EIRELI e JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP Com base no item 6.6 do preâmbulo do edital a Comissão de 

Licitação informa que será invertido o procedimento, abrindo primeiramente os envelopes de N° 02, contendo 

PROPOSTAS COMERCIAIS, classificando os proponentes pela ordem crescente dos menores preços, e só 

então abrindo os envelopes de N° 01, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, iniciando com o do 

proponente classificado em primeiro lugar, e assim sucessivamente, se necessário. Abertos os envelopes de 

proposta comercial das empresas participantes, os documentos foram vistados pela Comissão. A Comissão de 

Licitações registrou que a documentação de proposta comercial das empresas: A.A. CATTUCI E CATTUCI LTDA 

foi apresentada com 12 (doze) folhas sem CD; TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI foi apresentada 

com 11 (onze) folhas sem CD e JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP foi apresentada com 10 (dez) folhas sem 

CD. 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 a(s) 

empresa(s) IDÔNEA. A Comissão de Licitações registrou por ordem crescente as propostas comerciais das 

empresas:  A.A. CATTUCI E CATTUCI LTDA apresentada no valor total de R$ 229.877,32 (duzentos e vinte e 

nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos); JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP 

apresentada no valor total de R$ 230.506,86 (duzentos e trinta mil, quinhentos e seis reais e oitenta e seis 

centavos) e TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI apresentada no valor total de R$ 273.762,94 

(duzentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos).Neste momento 

a comissão de licitação solicitou aos presentes e também a empresa A.A. Cattuci, via telefone, que 

encaminhasse os arquivos digitais conforme o item 2 b) do anexo II do edital, para o e-mail do técnico presente. 

De posse dos arquivos digitais a Equipe Técnica presente em sessão, analisou as propostas apresentadas 

informando: “ Conforme análise nas propostas na empresa Trajeto apresentou itens com custo unitário com 

custo unitário superior a planilha publicada, item 01.02.06 custo unitário para MO de R$ 68,18 enquanto em 

planilha o limite é de R$ 29,06 e item 01.03.01 apresentou custo unitário de MAT é de R$55,00 sendo o limite de 

R$ 38,18. Documentos digitais apresentados estão em acordo. Para as empresas Cattuci e JRM apresentaram 

planilhas, cronogramas e BDI em conformidade com o edital”. Diante do parecer técnico a comissão de licitação 

classifica as propostas das empresas A.A. CATTUCI E CATTUCI LTDA e JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP e 

desclassifica a proposta da empresa TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI, com base no item 5.10 do 

preambulo no edital e 6 c) do anexo II do edital. Questionados pela comissão de licitação os representantes das 

empresas JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP e TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI renunciam ao 

prazo recursal, o qual é ratificada neste momento em sessão. Já o representante da empresa A.A. CATTUCI E 

CATTUCI LTDA também renuncia, neste ato, ao direito de interpor recurso do julgamento da proposta comercial 

após ligação realizada em sessão pública à empresa.  Neste momento o representante da empresa TRAJETO 

ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI ausentou-se da sessão preenchendo declaração respectiva. A Comissão 

de Licitações deu prosseguimento ao certame abrindo os envelopes de habilitação sendo vistados pela 

comissão, equipe técnica e representante presente. A Comissão de Licitações registrou que a documentação de 
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habilitação das empresas: A.A. CATTUCI E CATTUCI LTDA foi apresentada com 69 folhas (sessenta e nove) 

folhas; e JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP foi apresentada com 69 (sessenta e nove) folhas. Haja vista 

necessidade de avaliação técnica dos documentos de habilitação apresentados, a Comissão de Licitações 

resolveu suspender a sessão. O envelope de habilitação da proponente desclassificada fica de posse da 

Comissão até o final do processo. A Comissão de Licitações do Sistema FIEP anunciou que o julgamento de 

habilitação  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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