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Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito às 14h, 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, deram início aos trabalhos de continuidade do PREGÃO PRESENCIAL EDITAL 
SESI/SENAI nº 505/2018 convocado para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA T.I. Iniciada a sessão, registra-se a presença do representante da 

empresa: BASE4 CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA. A pregoeira inicia a sessão efetuando a leitura da 
ata de sessão reservada conforme segue: “(...)Diante dos apontamentos, a sessão foi suspensa para analise por 
parte da equipe técnicas. Em 221/08/18, recebemos o parecer onde diz: “1º A empresa apresentou um cartão de 
CNPJ com a indicação de sua atividade econômica principal ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, o que não está 
alinhado ao solicitado no objeto do Edital; 2º A empresa apresentou a certificação do profissional Alvason F 
Menho em ITIL FOUNDATION CERIFICATE in It Service Management em desacordo ao solicitado em edital, 
que previa a apresentação do Certified Information Systems Auditor (CISA) ou ITIL versão 2 nível Expert ou ITIL 
versão 2 nível Master ou ITIL versão 3 nível Expert ou ITIL versão 3 nível Master. Diante do exposto 
consideramos a empresa inabilitada para participação do certame”. A Comissão de Licitação entente que os 
questionamentos estão respondidos pelas considerações dos apontamentos feitos pela área técnica. A 
Comissão de Licitação entende pela INABILITAÇÃO da empresa MACIEL CONSULTORES S/A LTDA, por 
deixar de atender om item 4.3 do Anexo II. Sendo assim, a Comissão de Licitação convoca nova sessão pública 
para negociação com o 2º colocado, BASE4 CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA que ofertou o valor de 
R$ 78.000,00, com base no item 6.17 do preambulo do edital que diz “Se a empresa que apresentou o menor 
preço for inabilitada ou descumprir qualquer outra exigência do edital, caberá à Comissão de Licitações do 
SESI/SENAI autorizar o Pregoeiro a convocar o autor do segundo menor lance e, se necessário, observada a 
ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade, 
estabelecido neste edital.” A sessão ficará agendada para o dia 27/08/18 às 14h, conforme Comunicado 
publicado no site. Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a sessão, determinando a lavratura da ATA 
que foi por todos assinada”. Sendo assim, convoca-se a segunda colocada para negociação. A empresa 
arrematou o item único pelo valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), conforme seu último lance, 
informando que não há possibilidade de redução. 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 BASE4 
CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA foi apresentada com 35 (trinta e cinco) folhas. Conforme análise feita 
nos documentos apresentado, a empresa resultou 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 29/08/2018). A Comissão informou ao arrematante que a proposta 
deverá ser reajustada conforme previsto no item 6.21 do Edital, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis ((até as 
18h00 do dia 29/08/2018). Os envelopes de habilitação das demais participantes permanecem, lacrados e 

inviolado, com a Comissão de licitação até a conclusão do processo.  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. 
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