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Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete 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 CONCORRENCIA PÚBLICA EDITAL 

SESI/SENAI nº 940/2017 convocado para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS. A comissão informa que foram recebidos por emissário os 

envelopes de habilitação e proposta comercial, ambos lacrados, das empresas: OTIMIZA CONSULTORIA EM 

ADMINISTRAÇÃO LTDA e LIDERA DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA EPP. Iniciada a sessão foram 

recebidos os envelopes de habilitação e proposta comercial, ambos lacrados, das empresas: KPMG 

CONSULTORIA LTDA; MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA; G&R CONSULTORIA E ASSESSORIA; 

ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA; AQUILA DE GESTÃO LTDA; ERNST & YOUNG 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA; EUAX CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E PROCESSOS 

LTDA e KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. Abertos os envelopes de habilitação das empresas 

participantes, 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: OTIMIZA CONSULTORIA EM 

ADMINISTRAÇÃO LTDA  foi apresentada com 29 (vinte e nove) folhas; LIDERA DESENVOLVIMENTO 

GERENCIAL LTDA EPP foi apresentada com 76 (setenta e seis) folhas, KPMG CONSULTORIA LTDA  foi 

apresentada com 256 (duzentos e cinquenta e seis) folhas; MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA foi 

apresentada com 69 (sessenta e nove) folhas, G&R CONSULTORIA E ASSESSORIA  foi apresentada com 22 

(vinte e duas) folhas;  ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA foi apresentada com 221 

(duzentos e vinte e uma) folhas. AQUILA DE GESTÃO LTDA  foi apresentada com 91 (noventa e uma) folhas; 

ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA foi apresentada com 179 (cento e setenta e nove) folhas,  

EUAX CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E PROCESSOS LTDA  foi apresentada com 51 (cinquenta e 

uma) folhas;  KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA foi apresentada com 176 (cento e sessenta e seis) 

folhas. A Comissão realizou consulta ao link http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam conforme 

exigência do Edital, restando as empresas IDÔNEAS. A representante da empresa fundação Instituto de 

Administração chegou à sessão às 09h40min, participando como ouvinte. A proponente EUAX CONSULTORIA 

EM GESTÃO DE PROJETOS E PROCESSOS LTDA fez as seguintes observações: “empresa Aquila: os atestados 

de capacidade técnica apresentados não demonstram as horas exigidas no anexo II, item 4, alínea c em relação 

ao item contratado no edital (treinamento de metodologia e de mapeamento e indicadores). Não apresentou 

documento de registro da junta comercial exigida no item 4.2, linha e. Otimiza: Certidão de registro na junta 

vencida. Elo Group: registro na junta vencida e ato constitutivo em cópia simples. Empresa GR: Não apresentou 

certidão de registro na junta comercial, item 4.2 linha “l” do Anexo II. Empresa KPMG: Não apresenta de forma 

clara as horas exigidas em capacitação nos seus atestados. Empresa Key Associados: a empresa apresentou 

diversos atestados de capacitação, em temas como auditoria e riscos. Porém, nos temas solicitados que são 

mapeamento de processos e indicadores constam apenas 204 horas. A empresa Lidera Consultoria não 

apresentou a certidão de registro na junta comercial item 4.2, linha “l” do Anexo II. Empresa EY: não identificado 

entre os atestados de capacidade apresentados as 250 horas de capacitação.” A proponente KEY CONSULTORIA 

E TREINAMENTO LTDA fez as seguintes observações: “A empresa Otimiza Consultoria não apresentou cópia 

autenticada ou original do contrato social. A empresa Elo Group não apresentou cópia autenticada ou original do 

contrato social”. A proponente G&R CONSULTORIA E ASSESSORIA fez as seguintes observações: “1: A 

empresa EUAX apresentou sua certidão negativa de débitos estaduais do estado do Paraná, e menciona em sua 

carta de apresentação que tem sede e foro à cidade de Curitiba. Entretanto, isto não condiz com o seu contrato 

social, em que consta que possui sede e foro à cidade de Joinville SC. Além disso, sua certidão negativa de 

falência e concordata também foi emitida na cidade de Joinville SC. 2: A empresa Otimiza apresentou contrato 
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social apenas em cópia simples, em desacordo com o edital”. A representante da empresa MBS ESTRATÉGIAS E 

SISTEMAS LTDA realizou as seguintes observações: “1- Empresa Key: não foi localizado comprovação do item 4, 

letra “b” do anexo II. 2-GR: apresentou um atestado, para comprovação do item 4, letras “b” e “c” onde consta que 

o consultor Gustavo desenvolveu aproximadamente 7 mil horas de consultoria em 3 anos de contrato. Solicitamos 

diligência, pois este volume de serviços é impossível para um consultor apenas. Não foi localizado comprovação 

do item 4, letra “d” do anexo II. 3-: Aquila: não foi localizado especificamente a comprovação de 250 horas em 

treinamento, conforme item 4, letra “c” do anexo II. 4-: Lidera: Não atendimento do item 4, letras “b” e “c”, pois os 

atestados que contém o volume de horas não foram emitidos pelas empresas onde os serviços foram executados”. 

Haja vista necessidade de avaliação técnica dos documentos de habilitação apresentados, a Comissão de 

Licitações resolveu suspender a sessão, informando que será convocada sessão pública oportunamente para 

continuidade do certame. Os envelopes de proposta das empresas, permanecem de posse da Comissão de 

Licitação, até o fim do processo. 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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