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Aos dezenove 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 699/2018 convocado para REFORMA DA COBERTURA E DAS FACHADAS - MARECHAL CÂNDIDO 

RONDON. A comissão informa que foram recebidos por emissários os envelopes de habilitação e proposta 

comercial, ambos lacrados, da empresa: PLAMEN PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELLI. Iniciada a 

sessão foram recebidos os envelopes de habilitação e proposta comercial, ambos lacrados, das empresas: DV 

TECNOLOGIA LTDA.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: PLAMEN PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI foi 

apresentada com 07 (sete) folhas com CD; DV TECNOLOGIA LTDA foi apresentada com 08 (oito) folhas com 

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:  PLAMEN PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI apresentada no valor total de R$ 199.859,41 

(cento e noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos);  

DV TECNOLOGIA LTDA apresentada no valor total de R$ 210.605,72 (duzentos e dez mil, seiscentos e cinco 

reais e setenta e dois centavos).Neste momento realizou-se a conferencia dos arquivos digitais onde foi 

identificado que o cd apresentado pela empresa Planem Planejamento e Construções Eireli estava em branco, 

sendo assim com base no item 2 c) do anexo II do edital a comissão de licitação solicitou, 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 ambas atendem ao solicitado em edital”. Diante do parecer 

técnico a comissão de licitação classifica as propostas apresentadas. Questionados pela comissão de licitação o 

representante da empresa DV TECNOLOGIA LTDA renunciou ao prazo recursal, o qual é ratificada neste 

momento em sessão. Já o representante da empresa PLANEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÔES EIRELI 

também renuncia, neste ato, ao direito de interpor recurso do julgamento da proposta comercial após ligação 

realizada em sessão pública à empresa.  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 habilitação das empresas: PLANEM PLANEJAMNETO E 

CONSTRUÇÕES EIRELI   foi apresentada com 43 (quarenta e três) folhas; e DV TECNOLOGIA LTDA foi 

apresentada com 54 (cinquenta e quatro) folhas. Haja vista necessidade de avaliação técnica dos documentos 

de habilitação apresentados, a Comissão de Licitações resolveu suspender a sessão. O envelope.  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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