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Aos dezesseis 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 

SESI/SENAI nº 1057/2017 convocado para FORNECIMENTO DE UNIDADES MÓVEL DE PANIFICAÇÃO 

E CONFEITARIA E UNIDADES MÓVEL MULTIFUNCIONAL PARA O SESI/SENAI PARANÁ, 

INCLUSOS DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS. Iniciada a sessão foram recebidos os 

envelopes de habilitação e proposta comercial, ambos lacrados, das empresas: ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM 

UNIDADES MÓVEIS LTDA, MORUMBI INDUSTRIAL E ENGENHARIA LTDA, TRUCKVAN INDÚSTRIA E 

COMERCIO LTDA e EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA-ME. A Pregoeira informa aos 

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

início. Conforme previsto no item 6.5 do edital “O Pregoeiro poderá inverter o procedimento, abrindo primeiramente 

o envelope de habilitação e posteriormente abrindo o envelope de proposta de preços, nos termos do artigo 17 do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI”. Em seguida, são examinadas as credenciais dos 

representantes e documentos das empresas participantes. Os representantes legais das empresas participantes 

estão credenciados. A Pregoeira realizou consulta ao link 

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

IDÔNEAS. A pregoeira registrou que a Habilitação da empresa ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES 

MÓVEIS LTDA foi apresentada com 55 (cinquenta e cinco) folhas, MORUMBI INDUSTRIAL E ENGENHARIA 

LTDA foi apresentada com 64 (sessenta e quatro) folhas, TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA foi 

apresentada com 113 (cento e treze) folhas e EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA-ME foi 

apresentada com 34 (trinta e quatro) folhas. Analisada a documentação referente à qualificação técnica pelo 

representante da área técnica Waldemir Amaro este entendeu que a documentação das empresas ATHOS 

BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS LTDA, MORUMBI INDUSTRIAL E ENGENHARIA LTDA, 

TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA estão condizentes com os termos do edital, sendo assim as 

empresas restaram HABILITADAS. Da análise feita a documentação da empresa EURO TRUCK IMPLEMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA-ME informa que no item 5.4 alínea “n), o) e P)” foram apresentados em cópia simples, 

estando em desacordo com o item 5.7 exigido no referido edital, também em sua habilitação a proponente não 

apresentou o CCT – Comprovante de Capacidade Técnica emitido pelo IMETRO, estando em desacordo com item 

5.6 alínea “d)”. Portanto pelos motivos acima citados a empresa EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS 

LTDA-ME restou INABILITADA. A proponente MORUMBI INDUSTRIAL E ENGENHARIA LTDA realizou as 

seguintes observações: “CAT+ CCT da empresa EUROTRUCK não faz referencia a equipamento semi-reboque. 

CCT apresentado não é emitido pelo IMETRO”. A proponente ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES 

MÓVEIS LTDA realizou as seguintes observações “ Empresa EUROTRUCK objeto social não informa fabricante 

de semi-reboque e sim de reboque. CAT não consta 02 eixos CCT não corresponde, não possui informações 

suficientes para análises. A proponente EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA-ME realizou as 

seguintes observações: “CAT e CCT fabricante da base ser o fabricante do baú. Gostaria que a Comissão 

realizasse uma diligência das empresas habilitadas para comprovação e verificação da linha de montagem da 

base rodoviária semi-reboque”. A proponente TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA realizou as seguintes 

observações: “Quanto a empresa Marumbi/JHV: apresentou registro de pessoa jurídica junto ao CREA invalidado 

no próprio documento apresentado” a certidão perderá validade caso sofra qualquer mudança nos dados 

cadastrais.” A empresa alterou o contrato social e não atualizou a certidão junto ao CREA conforme constata na 

mesma. 2).certidão de débitos Estadual emitida em 18/09/2017 indica que somente validade em conjunto com a 

certidão de divida ativa, porém a certidão da divida ativa foi emitido em 25/10/2017, ou seja 37 dias após a 

emissão da certidão estadual. 3.) O CAT / CCT apresentado não menciona dimensões, e nem mesmo menciona 

fabricação. Quanto empresa EUROTRUCK: 1/ Apresentou CAT/CCT de baú sobre chassi de caminhão e não de 

semirreboque/trailer 2.) O CCT não vincula ao CAT além de ser um produto que não condiz com o objeto.3.) 

Apresentou cópia simples do balanço sem o original. Quanto a empresa ATHOS BRASIL: CAT/CCT apresentou 

dimensão de 14,60metros de comprimento. A qual não atende o objeto. Rol de cadastro imobiliário sem validade.    

A Comissão de Licitações responde as observações: Sobre os questionamentos sobre a Empresa EURO TRUCK, 

conforme apontamento feito pela equipe técnica já exposto, a empresa está INABILITADA. Sobre o 

questionamento apontado pela empresa TRUCKVAN sobre a empresa MARUMBI a Pregoeira informa que 

existem julgados pelos órgãos fiscalizadores em que afirmam que não é possível Inabilitar um proponente por 

alteração de dados cadastrais na certidão do CREA, informa que a exigência da certidão é de comprovação do 

registro ativo no referido conselho, não a verificação dos dados cadastrais no certame, a qual a empresa Marumbi 

atende o solicitado no edital. Sobre a certidão Estadual a Comissão entende que as duas certidão apresentadas 

estão validas e vigentes, portanto não cabe a Inabilitação. Sobre o CAT/CCT a Pregoeira registra que conforme 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam


 
 
 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SESI/SENAI 
Nº 1057/2017 – FORNECIMENTO DE UNIDADES MÓVEL DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA E 

UNIDADES MÓVEL MULTIFUNCIONAL PARA O SESI/SENAI PARANÁ, INCLUSOS DOS 
EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS. 

 

 2 / 2 

item 5.6 alinea “c” e “d” do Edital não é exigido a necessidade de atestar dimensões. A Pregoeira questiona aos 

representantes das empresas sobre o direito de interpor recurso, as empresas MORUMBI INDUSTRIAL E 

ENGENHARIA LTDA e TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA informam que tem intenção de recurso. 

Haja vista necessidade de respeito ao direito de recurso, a Comissão de Licitações suspender o certame por 2 

(dois) dias úteis, a contar a publicação desta Ata no site do Sistema FIEP. . A Pregoeira anunciou que o resultado 

deste Pregão será divulgado no site www.sistemafiep.org.br/licitacao/html. Nada mais havendo a tratar, o 

Pregoeiro 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  

 

ALESSANDRA TEODORO SILVÉRIO– MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SISTEMA FIEP 

 

 

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

 

 

WALDEMIR AMARO – EQUIPE TECNICA 

 

 

ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS LTDA - RAIMUNDO NONATO SOUSA PINTO 

 

MORUMBI INDUSTRIAL E ENGENHARIA LTDA - MARCIO SOUZAGUITTON 

 

TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - LEONARDO BRAGA DOS SANTOS 

 

EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA-ME - EVANDRO JOSE DE ARAUJO 
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