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Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove às 09:00, 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 

2.0018/2019 convocado para REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

FOTOGRÁFICOS DE EVENTOS (FOTO JORNALISMO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SESI/SENAI 

PR. Iniciada a sessão foram recebidos os envelopes de habilitação e proposta comercial, ambos lacrados, das 

empresas: ENEAS RISSETI GOMEZ, GALTIERI OLIVEIRA FOTOGRAFIA E PRODUÇÕES, LUIS FELIPE 

MIRETZKI 06419414989, EDUARDO RAPHAEL SEBASTIÃO ME e ICARO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 

EIRELI. A Pregoeira  informa aos proponentes presentes a respeito dos atos procedimentares que nortearão a 

Sessão de Pregão que agora tem início. Em seguida, são examinadas as credenciais dos representantes e 

documentos das empresas: presentes. Os representantes legais das empressa participantes estão credenciados.  

Os envelopes de Proposta Comercial foram abertos e o seu conteúdo analisado de acordo com as 

especificações. A Comissão realizou consulta ao link 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc e 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php conforme exigência do Edital, restando as empresas 

IDÔNEAS. A Pregoeira  registrou que as propostas comerciais das empresas: ENEAS RISSETI GOMEZ foi 

apresentada com 02 (duas) folhas; GALTIERI OLIVEIRA FOTOGRAFIA E PRODUÇÕES foi apresentada com 01 

(uma) folha; LUIS FELIPE MIRETZKI 06419414989  foi apresentada com 02 (duas) folhas; EDUARDO 

RAPHAEL SEBASTIÃO ME foi apresentada com 01 (uma) folha e ICARO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 

EIRELI   foi apresentada com 03 (três) folhas. Os documentos foram vistados pela Pregoeira, equipe de apoio e 

por todos os presentes. A proponente  ICARO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI realizou as seguintes 

observações: “Empresas não apresentaram o item 5.4 expressando na proposta a validade da mesma. 

Conforme descrito no item 5.2”. A pregoeira confirma neste momento com as proponentes o prazo de validade 

das propostas comerciais apresentadas, onde as mesmas confirmam 60 (sessenta dias).  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 os valores cotados. As empresas GALTIERI OLIVEIRA 

FOTOGRAFIA E PRODUÇÕES, LUIS FELIPE MIRETZKI 06419414989 e EDUARDO RAPHAEL SEBASTIÃO 

ME foram CLASSIFICADAS. Na fase de lances após negociação, foi obtido da empresa GALTIERI OLIVEIRA 

FOTOGRAFIA E PRODUÇÕES o arremate do LOTE 01 pelo valor total unitário de R$ 4.200,00 (quatro mil e 

duzentos reais). Dando continuidade ao certame, foi aberto o envelope de Habilitação da empresa arrematante 

e os documentos foram vistados pela Pregoeira, equipe de apoio e por todos os presentes. A Pregoeira registrou 

que a documentação de habilitação da empresa: GALTIERI OLIVEIRA FOTOGRAFIA E PRODUÇÕES foi 

apresentada com 15 (quinze) folhas. A proponente ICARO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI realizou as 

seguintes observações: “Conforme esclarecimento postado no site, a empresa solicita portfólio impresso em 

papel de boa qualidade, situação não apresentada pela empresa GALTIERI OLIVEIRA.”  A Comissão verificou 

que a proponente realmente não apresentou a documentação exigida no Anexo II, item 4, alínea ‘d’ do Edital e 

conforme Esclarecimento I publicado no dia 08/03/2019 (dentro do prazo legal previsto no Edital) no site de 

Licitações do Sistema Fiep, em forma impressa, todavia, apresentou um “dvd e um pendrive” impossibilitando a 

análise pela Comissão e proponentes presentes, restando assim inabilitada, sob afronta aos princípios da 

isonomia e legalidade. Dessa forma, conforme o item 7.17 do Edital, a Pregoeira convoca o autor do segundo 

menor lance: LUIS FELIPE MIRETZKI 06419414989 para negociação, onde esta arrematou o do LOTE 01 pelo 

valor total unitário de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Dando continuidade ao certame, foi aberto o 

envelope de Habilitação da empresa arrematante e os documentos foram vistados pela Pregoeira, equipe de 
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apoio e por todos os presentes. A Pregoeira registrou que a documentação de habilitação da empresa: LUIS 

FELIPE MIRETZKI 06419414989  foi apresentada com 25 (vinte e cinco) folhas. A proponente ICARO 

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI realizou as seguintes observações: “Conforme solicitado o atestado de 

capacidade deve conter o nome, cargo e telefone do emitente , situação não apresentada pela empresa Move 

mostrado no item 6.6 dos documentos de habilitação. As certidões deverão  ter validade de 60 dias da emissão, 

o que não foi respeitado no comprovante cadastral do CNPJ. Observação: atestado foi solicitado no Anexo II, 

item 4 c.” Haja vista necessidade de avaliação técnica dos documentos apresentados, A Pregoeira resolveu 

suspender a sessão, informando que será convocada sessão pública oportunamente para continuidade do 

certame. 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 13/03/2019). 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. 

 

COMISSÃO: 

Claudia Maria Sluga 
Membro da Comissão de Licitação e Pregoeira 

Caroline Borges 
Membro da Comissão de Licitação e Pregoeira 

Alessandra Teodoro Silvério 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação e Pregoeira 

 

FORNECEDORES: 

 

ENEAS RISSETI GOMEZ - ENEAS RISSETI GOMEZ 

 

GALTIERI OLIVEIRA FOTOGRAFIA E PRODUÇÕES  - GALTIERI FERREIRA DE OLIVEIRA   

 

LUIS FELIPE MIRETZKI 06419414989 - LUIS FELIPE MIRETZKI 

 

EDUARDO RAPHAEL SEBASTIÃO ME - GIOVANI AFORNALI 

 

ICARO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI - FABIO HENRIQUE JACOB STELLA 

 


