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Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito às 14h00min, 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 continuidade aos trabalhos de da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

EDITAL SESI-PR nº 839/2018 convocado para REFORMA DO COLÉGIO SESI INTERNACIONAL DE 

LONDRINA conforme COMUNICADO I publicado no site do Sistema FIEP. Registra-se a presença do 

representante da empresa: ICARO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI. Foi informado que a data de 

validade dos documentos será considerada a data de 14/11/2018, data de abertura da sessão. Dado andamento 

aos trabalhos, procedeu-se a abertura dos envelopes de habilitação das proponentes classificadas, conforme 

item 6.6 do Instrumento Convocatório, ICARO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI e NR DUTRA ME. Os 

documentos foram vistados pela Comissão e em seguida por todos os presentes. A Comissão de Licitações 

registrou que a documentação de habilitação das empresas: ICARO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI 

foi apresentada com 45 (quarenta e cinco) folhas e NR DUTRA ME foi apresentada com 35 (trinta e cinco) folhas. 

O representante da empresa Ícaro apresentou as seguintes observações: “Falta do anexo XIII da empresa NR 

Dutra”. 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. 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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