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Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte 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 

SENAI nº 3.0125/2019 convocado para OBRA DE REFORMA PARA FECHAMENTO COM DRYWALL DAS 

SALAS DE AULA BLOCO 05 NA UNIDADE CIC. Nesse momento, a Comissão de Licitação reforça que não 

serão concedidos aditivos nos termos do item 14.1 do Edital, que o prazo para esclarecimentos e impugnações 

venceu no dia 10/01/2020 e a Comissão entende que quando as empresas decidem participar de uma licitação e 

entregam os respectivos envelopes, concordam e atendem tudo o que foi solicitado no edital e seus anexos e 

que leram e entenderam integralmente o que neles estava escrito. A comissão informa que foram recebidos por 

emissário os envelopes de habilitação e proposta comercial, ambos lacrados, da empresa: STEELENGE 

CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS E FACILITIES EIRELI. Iniciada a sessão foram recebidos os envelopes de 

habilitação e proposta comercial, ambos lacrados, das empresas: MLV SOLUÇÕES EM CONTRUÇÕES EIRELI;  

DUAL D ENGENHARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA; CONTRUTORA MESSINA LTDA e ENGFER FERROVIAS 

LTDA. Com base no item 6.5 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. 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 proposta comercial das empresas participantes, os documentos foram 

vistados pela Comissão e em seguida por todos os presentes. A Comissão de Licitações registrou que as 

propostas comerciais das empresas: STEELENGE CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS E FACILITIES EIRELI 

foi apresentada com 07 (sete) folhas sem CD; MLV SOLUÇÕES EM CONTRUÇÕES EIRELI foi apresentada 

com 03 (três) folhas sem CD; DUAL D ENGENHARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA foi apresentada com 03 (três) 

folhas sem CD; CONTRUTORA MESSINA LTDA foi apresentada 03 (três) folhas sem CD; ENGFER 

FERROVIAS LTDA foi apresentada com 03 (três) folhas sem CD. Não houve observações com relação aos 

documentos apresentados. A Comissão de Licitações registrou por ordem crescente as propostas comerciais 

das empresas: ENGFER FERROVIAS LTDA apresentada no valor total de R$ 93.620,53 (noventa e três mil, 

seiscentos e vinte reais e cinquenta e três centavos); STEELENGE CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS E 

FACILITIES EIRELI apresentada no valor total de R$ 95.272,58 (noventa e cinco mil, duzentos e setenta e dois 

reais e cinquenta e oito centavos); DUAL D ENGENHARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA apresentada no valor 

total de R$ 100.000,00 (cem mil reais); MLV SOLUÇÕES EM CONTRUÇÕES EIRELI apresentada no valor total 

de R$ 105.974,48 (cento e cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos); 

CONTRUTORA MESSINA LTDA apresentada no valor total de R$ 110.839,68 (cento e dez mil, oitocentos e 

trinta e nove reais e sessenta e oito centavos). Tendo em vista a presença do técnico em sessão, a análise das 

planilhas foi feita mediante os documentos impressos apresentados, mesmo as empresas não tendo entregue o 

arquivo digital. As empresas foram CLASSIFICADAS. Foi questionado aos representantes presentes, se há 

intenção de recurso da fase de proposta, os mesmos informaram não ter intenção recursal. Desta forma, foi 

telefonado para o representante da empresa STEELENGE CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS E FACILITIES 

EIRELI, único que não está presente, questionando se abre mão do prazo de recurso, este respondeu que sim. 

Dado andamento aos trabalhos, procedeu-se a abertura dos envelopes de habilitação das três proponentes 

melhores classificadas, conforme item 6.5 do Instrumento Convocatório, empresas ENGFER FERROVIAS LTDA; 
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STEELENGE CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS E FACILITIES EIRELI e DUAL D ENGENHARIA SERVIÇOS 

E ASSESSORIA. Os documentos foram vistados pela Comissão e em seguida pelos representantes presentes. 

A Comissão de Licitações registrou que a documentação de habilitação das empresas: ENGFER FERROVIAS 

LTDA com 36 folhas; STEELENGE CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS E FACILITIES EIRELI apresentada 

com  32 folhas e DUAL D ENGENHARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA. apresentada com 39 folhas. Haja vista 

necessidade de avaliação técnica e conferência dos documentos de habilitação apresentados, a Comissão de 

Licitações resolveu suspender a sessão. A Comissão de Licitações do Sistema FIEP anunciou que o resultado 

final 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. 

 

COMISSÃO: 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 
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MLV SOLUÇÕES EM CONTRUÇÕES EIRELI – Alisson P. Moranski 

 

DUAL D ENGENHARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA – Diego J. da Silva  

 

CONTRUTORA MESSINA LTDA – Debora M. B. Lodi 

 

ENGFER FERROVIAS LTDA – Luiz Paulo S. Mariano 


