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Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove às 15h30min, 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 2.0079/2019 convocado para REFORMAS DA COBERTURA E INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS DA UNIDADE SESI DE PATO BRANCO conforme COMUNICADO I publicado no site do Sistema 

FIEP. Registra-se a presença da representante da empresa JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP. Foi informado 

que a data de validade dos documentos será considerada a data de 28/05/2019, 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, JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP, 

CIVILAR CONSTRUÇÕES EIRELI e CONSTRUTORA SOLO LTDA, os documentos foram vistados pela 

Comissão e em seguida pela representante presente. A Comissão de Licitações registrou que a documentação 

de habilitação das empresas: JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP foi apresentada com 72 (setenta e duas) 

folhas, CIVILAR CONSTRUÇÕES EIRELI foi apresentada com 78 (setenta e oito) folhas e CONSTRUTORA 

SOLO LTDA foi apresentada com 77 (sessenta e sete) folhas. 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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