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Protocolo: 11198/2017 Edital: Concorrência Pública nº 940/2017 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA  

Critério de 
julgamento 

MENOR PREÇO POR LOTE 

Abertura: 21 12 2017 

 
1 – PARTICIPANTES 

 

Nº EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 OTIMIZA CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO LTDA SIM 

02 LIDERA DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA EPP SIM 

03 KPMG CONSULTORIA LTDA SIM 

04 MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA SIM 

05 G&R CONSULTORIA E ASSESSORIA SIM 

06 ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA SIM 

07 AQUILA DE GESTÃO LTDA SIM 

08 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SIM 

09 EUAX CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E PROCESSOS LTDA NÃO 

10 KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA SIM 

 

OBSERVAÇÕES: Após recebimento do parecer técnico da área de Coordenação de Processos, a Comissão 

de Licitações passa a responder os questionamentos elaborados em sessão: 

 

Questionamentos feitos pela empresa EUAX CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E 

PROCESSOS LTDA: 

1) 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. 

2) Empresa OTIMIZA: Certidão de registro na junta vencida.  

3) Empresa ELO GROUP: registro na junta vencida e ato constitutivo em cópia simples.  

4) Empresa GR: Não apresentou certidão de registro na junta comercial, item 4.2 linha “l” do Anexo 

II.  

5) Empresa KPMG: Não apresenta de forma clara as horas exigidas em capacitação nos seus 

atestados.  

6) 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.  

7) A empresa LIDERA CONSULTORIA não apresentou a certidão de registro na junta comercial item 

4.2, linha “l” do Anexo II.  

8) Empresa EY: não identificado entre os atestados de capacidade apresentados as 250 horas de 

capacitação.”  

 

A Comissão responde aos questionamentos: 

1)   Pelos Atestados apresentados, verifica-se, em sua maioria, que estes atendem ao objeto descrito 

no Edital, tanto no Item 01 quanto no Item 02. Por exemplo: Atestado emitido pela empresa 
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GRUPO SUPER NOSSO, em que mencionam as atividades: “mapeamento de processos e 

entregas”; “treinamento de 100 gestores” constando 6.216 horas. Ainda, atestado emitido pela 

empresa INVEPAR, onde constam as seguintes atividades: “processos e subprocessos 

mapeados”; “gestão por processos através do BPM”; onde a quantidade de horas é superior a 5 

mil horas. Atestado emitido pela empresa METRORIO, onde constam as seguintes atividades: 

“mapeamento e elaboração de fluxogramas de processos”; “treinamento dos envolvidos”; onde 

constam valor superior a 7 mil horas. Atestado emitido pela Prefeitura de Itajubá: menciona as 

seguintes atividades: “mapeamento de todo o processo de compras”, dentre outras atividades 

envolvidas, onde constam por volta de 4800 horas. Dessa forma, entende-se que os atestados 

atendem ao solicitado em Edital. Ainda, importante mencionar que em diligencia realizada junto à 

proponente, esta nos encaminhou contratos de prestação de serviços referente aos Atestados 

emitidos, os quais estão anexos ao processo. Verifica-se que o Contrato Social da empresa 

INSTITUTO AQUILA DE GESTÃO encontra-se devidamente registrado no órgão competente 

devido a sua natureza (Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas). 

2) Em diligencia realizada junto ao site: 

http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/validacaoDownloadViaUnica.j

sf pôde-se verificar a autenticidade do documento apresentado. 

3)    O Ato constitutivo está devidamente registrado na Junta Comercial do Rio de Janeiro conforme 

número de autenticação constante no rodapé do documento apresentado pelo proponente. 

4)   A empresa G & R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME apresentou Contrato Social às 

páginas 11 à 15 de sua documentação, devidamente registrado na Junta Comercial de 

Maringá/PR. 

5)   Os atestados demonstram que a proponente realizou/realiza as atividades descritas no Edital, 

todavia, em diligência realizada junto à empresa SARAH (via e-mail registrado no processo) 

restou demonstrado que a empresa prestou e continua prestando, as horas exigidas no 

instrumento convocatório, atendendo assim ao solicitado. 

6)  A empresa KEY ASSOCIADOS apresenta diversos atestados, os quais, em sua maioria 

demonstram o atendimento aos requisitos do Edital. Dessa forma, em diligencia realizada no 

Atestado emitido pela empresa HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA (via e-mail registrado no 

processo), restou demonstrado que a proponente prestou as horas exigidas no instrumento 

convocatório, atendendo assim ao solicitado. 

7)    A empresa LIDERA DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA EPP apresentou Contrato Social 

às páginas 14 à 19 de sua documentação, devidamente registrado na Junta Comercial de São 

Paulo/SP. 

               8)  Conforme diligência realizada junto ao Atestado emitido pela empresa FINEP (via e-mail registrado 

no processo) restou comprovado que a proponente prestou mais de 300 horas referente ao item 

02 do Lote Único do Edital (treinamento/tutoria). Ainda, em diligencia realizada junto à empresa 

emissora do Atestado ELETROBRÁS, restou comprovada a realização de mais de 2.500 horas 

relativas ao Item 01  do Lote Único (via e-mail registrado no processo). 

 

Questionamentos feitos pela empresa KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA: 

1)    A empresa OTIMIZA CONSULTORIA não apresentou cópia autenticada ou original do contrato 

social.  

2 )   A empresa ELO GROUP não apresentou cópia autenticada ou original do contrato social. 

 

A Comissão responde aos questionamentos: 

1) Em diligencia realizada junto ao site:   

http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/validacaoDownloadViaUnica.j

sf  pôde-se verificar a autenticidade do documento apresentado 

2)    O Ato constitutivo está devidamente registrado na Junta Comercial do Rio de Janeiro conforme 

número de autenticação constante no rodapé do documento apresentado pelo proponente. 

 

 Questionamentos feitos pela empresa G&R CONSULTORIA E ASSESSORIA: 

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 

http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/validacaoDownloadViaUnica.jsf
http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/validacaoDownloadViaUnica.jsf
http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/validacaoDownloadViaUnica.jsf
http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/validacaoDownloadViaUnica.jsf
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cidade de Joinville SC.  

2)   A empresa Otimiza apresentou contrato social apenas em cópia simples, em desacordo com o    

edital”.  

 

A Comissão responde aos questionamentos: 

1)   A Proponente EUAX CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E PROCESSOS LTDA 

apresentou documento de CNPJ da sua empresa filial, bem como suas declarações de 

participação constam como a empresa filial, todavia, apresentou Certidão FGTS e Certidão de 

Falência e Concordata de sua matriz, dessa forma, conclui-se que a proponente está 

participando do certame com sua ‘filial’, sendo assim, deveria ter apresentado toda sua 

documentação referente à filial, exceto a Certidão Conjunta Federal. Por esse motivo encontra-se 

inabilitada pelo não atendimento ao item 4.2, alíneas ‘h, ‘i’ e ‘k’ do preâmbulo do Edital. 

2) Em diligencia realizada junto ao site:   

http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/validacaoDownloadViaUnica.j

sf  pôde-se verificar a autenticidade do documento apresentado. 

 

Questionamentos feitos pela empresa MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA: 

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”. 

 

A Comissão responde aos questionamentos: 

1)  A empresa KEY ASSOCIADOS apresenta diversos atestados, os quais, em sua maioria 

demonstram o atendimento aos requisitos do Edital. Dessa forma, em diligencia realizada no 

Atestado emitido pela empresa HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA (via e-mail registrado no 

processo), restou demonstrado que a proponente prestou as horas exigidas no instrumento 

convocatório, atendendo assim ao solicitado. 

2)     Em diligencia realizada junto à empresa emissora do Atestado: EXTRACON, a mesma ratifica as 

informações contidas no atestado apresentado. Ainda, em diligência junto à empresa G&R, esta 

nos encaminhou o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, o que nos 

comprova a veracidade do Atestado emitido bem como as informações constantes neste. No que 

se refere ao portfólio, foi apresentado um breve resumo das atividades da proponente, todavia, 

não há que se falar em inabilitação, visto que pode-se verificar as informações pelas 

documentações apresentadas. 

 3)    Pelos Atestados apresentados, verifica-se, em sua maioria, que estes atendem ao objeto descrito 

no Edital, tanto no Item 01 quanto no Item 02. Por exemplo: Atestado emitido pela empresa 

GRUPO SUPER NOSSO, em que mencionam as atividades: “mapeamento de processos e 

entregas”; “treinamento de 100 gestores” constando 6.216 horas. Ainda, atestado emitido pela 

empresa INVEPAR, onde constam as seguintes atividades: “processos e subprocessos 

mapeados”; “gestão por processos através do BPM”; onde a quantidade de horas é superior a 5 

mil horas. Atestado emitido pela empresa METRORIO, onde constam as seguintes atividades: 

“mapeamento e elaboração de fluxogramas de processos”; “treinamento dos envolvidos”; onde 

constam valor superior a 7 mil horas. Atestado emitido pela Prefeitura de Itajubá: menciona as 

seguintes atividades: “mapeamento de todo o processo de compras”, dentre outras atividades 

envolvidas, onde constam por volta de 4800 horas. Dessa forma, entende-se que os atestados 

atendem ao solicitado em Edital. Ainda, importante mencionar que em diligencia realizada junto à 

proponente, esta nos encaminhou contratos de prestação de serviços referente aos Atestados 

emitidos, os quais estão anexos ao processo. 

4)   Em diligencia realizada junto à proponente LIDERA CONSULTORIA, restou evidenciado que a 

relação contratual estabelecida se deu junto às empresas Optima Engenharia e Fundação 

Vanzolini (nos atestados respectivos emitidos), as quais contrataram os serviços da proponente, 

http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/validacaoDownloadViaUnica.jsf
http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/validacaoDownloadViaUnica.jsf
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cujo o tomador final foram as empresas Engevix e UFABC. Dessa forma, as empresas Optima 

Engenharia e Fundação Vanzolini possuem legitimidade para emitirem os atestados e prestarem 

as informações relativas às prestações de serviços realizados pela proponente, de modo que, 

esta Comissão entende que são válidos os atestados apresentados. 

 

Quanto à análise dos documentos de habilitação constantes no Preâmbulo do Edital, item 4. Documentos de 

Habilitação e Anexo II, item 4. Requisitos Complementares para habilitação a Comissão de Licitação conclui: 

 

1. OTIMIZA CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO LTDA  

Documentação de acordo com os requisitos do edital. 

 

2. LIDERA DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA EPP  

Documentação de acordo com os requisitos do edital. 

 

3. KPMG CONSULTORIA LTDA  

Documentação de acordo com os requisitos do edital. 

 

4. MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA  

Documentação de acordo com os requisitos do edital. 

 

5. G&R CONSULTORIA E ASSESSORIA 

Documentação de acordo com os requisitos do edital. 

 

6. ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA  

Documentação de acordo com os requisitos do edital. 

 

7. AQUILA DE GESTÃO LTDA  

Documentação de acordo com os requisitos do edital. 

 

8. ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  

Documentação de acordo com os requisitos do edital. 

 

9. EUAX CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E PROCESSOS LTDA  

A Proponente EUAX CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E PROCESSOS LTDA 

apresentou documento de CNPJ da sua empresa filial, bem como suas declarações de 

participação constam como a empresa filial, todavia, apresentou Certidão FGTS e Certidão de 

Falência e concordata de sua matriz, dessa forma, entendendo-se que a proponente está 

participando do certame com sua ‘filial’, deveria ter apresentado toda sua documentação referente 

à filial, exceto a Certidão Conjunta Federal. Por esse motivo encontra-se inabilitada pelo não 

atendimento ao item 4.2, alíneas ‘h, ‘i’ e ‘k’ do preâmbulo do Edital. 

 

10. KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA  

Documentação de acordo com os requisitos do edital. 

 

Diante dos fatos restou INABILITADA a empresa: EUAX CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS E 

PROCESSOS LTDA e HABILITADAS as empresas OTIMIZA CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO LTDA; 

LIDERA DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA EPP; 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 

e KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.  

 

 

2 – JULGAMENTO 

Diante dos fatos e com base no parecer técnico anexado ao processo, a Comissão de Licitação julga 

HABILITADAS as empresas: OTIMIZA CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO LTDA; LIDERA 

DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA EPP; KPMG CONSULTORIA LTDA; MBS ESTRATÉGIAS E 
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SISTEMAS LTDA; G&R CONSULTORIA E ASSESSORIA; ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E 

CONSULTORIA LTDA; AQUILA DE GESTÃO LTDA; ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e 

KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA e INABILITADA a empresa EUAX CONSULTORIA EM GESTÃO 

DE PROJETOS E PROCESSOS LTDA, cumpridas as condições estabelecidas no Edital. 

 
  
 Curitiba, 05 de março de 2018. 
  
 

Puplique-se e respeite-se o prazo recursal regulamentar. 

 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
SISTEMA FIEP 


