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Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito às nove, 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 sessão de continuidade da CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA SESI EDITAL nº 831/2018 convocado para LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EXPLORAÇÃO 

DE CANTINA NA UNIDADE SESI RIO NEGRO. Registra-se que não houve comparecimento de representantes 

das empresas participantes. Em sessão reservada foi registrado pela Comissão de Licitação o seguinte: 

Registra-se que, dentro do prazo previsto, a proponente ADELINI MENDES DA SILVA E CIA LTDA entregou a 

documentação faltante. Em análise a documentação apresentada, os mesmos estão regulares, sendo assim, a 

empresa ADELINI MENDES DA SILVA E CIA LTDA encontra-se HABILITADA. Registra-se ainda que a empresa 

VINICIUS DE O MULLER entregou o  documento solicitado no item 4.2 alíneas “b” (cartão CNPJ), “i” (falência e 

concordata) “j e/ou k e/ou l e/ou m” (registro de empresa individual e/ou contrato social e/ou ato constitutivo e/ou 

empresa estrangeira), porem deixou de apresentar o item 4.2 alíneas “e” (Certidão Negativa de Débitos 

Municipal) e “f” (Certidão de Regularidade FGTS), sendo assim mantem INABILITADA. Desta maneira, será 

convocada sessão pública de continuidade para abertura do envelope de Proposta Comercial. Dando 

continuidade ao certame foi aberto o envelope de proposta comercial da empresa ADELINI MENDES DA SILVA 

E CIA LTDA. A Comissão de Licitações registrou o valor proposto em Ata, conforme segue: empresa ADELINI 

MENDES DA SILVA E CIA LTDA o valor de R$ 1.401,00 (um mil quatrocentos e um reais) mensal totalizando 

valor total anual R$ 16.812,00 (dezesseis mil oitocentos e doze reais). A Comissão de Licitações julgou a 

empresa CLASSIFICADA. O envelope de proposta comercial da proponente inabilitada fica de posse da 

Comissão até o final do processo. 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. 
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