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Aos oito dias do mês de janeiro 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 início aos trabalhos de abertura do PREGÃO 

PRESENCIAL EDITAL SENAI nº 897/2017 convocado para AQUISIÇÃO DE CNC 5 EIXOS SENAI 

MARINGA - PAC BNDES. A Pregoeira inicialmente menciona que, conforme preconizado no art. 5º, IV 

“a”, da Lei Federal 12.846/2013, a chamada Lei Anticorrupção, se verificados atos, pelos proponentes, 

que configurem frustração ou fraude, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 

caráter competitivo de procedimento licitatório público, poderá ou poderão os proponentes sofrerem as 

penalidades cabíveis em lei e no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. A pregoeira informa 

aos proponentes presentes a respeito dos atos procedimentares que nortearão a Sessão de Pregão 

que agora tem início. Iniciada a sessão foram recebidos os envelopes de habilitação e proposta 

comercial, ambos lacrados, das empresas: TECNO HOW ENG. IND. E COM. LTDA e, B. GROB DO 

BRASIL S.A. Em seguida, são examinadas as credenciais dos representantes e documentos das 

empresas. O representante legal da empresa TECNO HOW ENG. IND. E COM. LTDA está 

credenciado. O representante da empresa B. GROB DO BRASIL S.A. não foi credenciado devido 

apresentar procuração autenticada, sem firma reconhecida estando em desacordo com o item 3.3 

alinea “b” do Edital. Os envelopes de Propostas Comerciais foram abertos e o seu conteúdo analisado 

de acordo com as especificações. A pregoeira realizou consulta ao link 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis  conforme exigência do Edital, restando as empresas 

IDÔNEAS. A pregoeira registrou que a proposta comercial da empresa: TECNO HOW ENG. IND. E 

COM. LTDA foi apresentada com 87 (oitenta e sete) folhas. A pregoeira registrou que a proposta 

comercial da empresa B. GROB DO BRASIL S.A. foi apresentada com 34 (trinta e quatro) folhas. Os 

documentos foram vistados pela pregoeira, equipe de apoio, equipe técnica e por todos os presentes. 

A proponente TECNO HOW ENG. IND. E COM. LTDA realizou as seguintes observações: “o edital 

pede centro de usinagem vertical e o concorrente Grob ofertou uma máquina horizontal. Edital pede 

máquina de granito e a Grob apresentou modelo G550, com estrutura de chapa soldada. O eixo A da 

Grob é apoiado somente de um lado, o edital pede o eixo angular biapoiado. (Todos esses pontos 

estão mencionados no item 1 do anexo I). Conforme o item 1.4 do anexo 1.4 do anexo I, a carga da 

mesa deve ser de no mínimo de 1.350 kg, no caso da Grob a carga da mesa é de 800 kg, conforme 

página 7 da proposta da Grob.” Equipe técnica fez as seguintes observações: As considerações feitas 

pela proponente Tecnohow sobre o equipamento apresentado pela empresa Grob estão corretos. 

Portanto o equipamento proposto pela Grob não atende ao anexo I do edital. A pregoeira informa que 

com base na consideração feita pela equipe técnica, a proposta da empresa B. GROB DO BRASIL 

S.A. foi desclassificada. A pregoeira informou que a fase de propostas está encerrada e sobre a 

mesma não cabe mais pedido de reconsideração. A pregoeira deu andamento ao procedimento do 

pregão e registrou o valor cotado. A empresa TECNO HOW ENG. IND. E COM. LTDA foi 

CLASSIFICADA. Na fase de lances após negociação, foi obtido da empresa TECNO HOW ENG. IND. 

E COM. LTDA o arremate do ITEM 01 pelo valor total unitário de EUR 570.000,00 (quinhentos e 

setenta mil euros) conforme item 6.6 do Edital a Pregoeira fez a conversão para Reais utilizando taxa 

PTAX do dia 05/01/2018, sendo assim o equipamento nesse momento foi arrematado no valor de R$ 
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2.223.057,00. Dando continuidade ao certame, foi aberto o envelope de Habilitação da empresa 

arrematante e os documentos foram vistados pela pregoeira, equipe de apoio, equipe técnica e por 

todos os presentes. Não houve observações com relação aos documentos apresentados. A empresa 

TECNO HOW ENG. IND. E COM. LTDA foi HABILITADA. Conforme exigência constante no Anexo II 

do edital, o proponente arrematante deverá efetuar o cadastro no link http://compras.fiepr.org.br 

dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis (até as 18h00 do dia 10/01/2018). A Comissão informou ao 

arrematante que a proposta deverá ser reajustada conforme previsto no item 6.20 do Edital, dentro do 

prazo de 02 (dois) dias úteis (até as 18h00min do dia 10/01/2018). A Pregoeira anunciou que o 

resultado deste Pregão será divulgado no site www.sistemafiep.org.br/licitacao/html. Nada mais 

havendo a tratar, a pregoeira encerrou a sessão, determinando a lavratura da ATA que foi por todos 

assinada. 

 

FERNANDA GUZZONI MONTREZOL – PREGOEIRA E MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

DO SISTEMA FIEP  

 

EDISON HEOCHIO MORIKAVA JUNIOR – MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SISTEMA 

FIEP 

 

LUIZ HENRIQUE DOMANSKI – MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SISTEMA FIEP 

 

LUIZ ANTONIO MENDONCA – EQUIPE TÉCNICA 
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