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Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito 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 da CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL nº 

845/2018 convocado para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE LÓGICA, 

ELÉTRICA E TELEFONIA PARA ATENDIMENTO A TODAS AS UNIDADES DO SISTEMA FIEP DO PARANÁ 

- REEDIÇÃO. Iniciada a sessão foram recebidos os envelopes de habilitação e proposta comercial, ambos 

lacrados, das empresas: DV TECNOLOGIA LTDA, SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA e  

UNITEELCOM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 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. Com base no item 6.6 do preâmbulo do edital a Comissão de Licitação informa que será invertido o 

procedimento, abrindo primeiramente os envelopes de N° 02, contendo PROPOSTAS COMERCIAIS, 

classificando os proponentes pela ordem crescente dos menores preços, e só então abrindo os envelopes de N° 

01, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, iniciando com o do proponente classificado em primeiro 

lugar, e assim sucessivamente, se necessário. Abertos os envelopes de proposta comercial das empresas 

participantes, os documentos foram vistados pela Comissão, equipe técnica e em seguida por todos os 

presentes. A Comissão de Licitações registrou que as propostas comerciais das empresas: DV TECNOLOGIA 

LTDA foi apresentada com 115 (cento e quinze) folhas e apresentou o percentual de desconto de 20,16% (vinte 

vírgula dezesseis por cento); SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA foi apresentada com 125 (cento e 

vinte e cinco) folhas e apresentou o percentual de desconto de 30,13% (trinta virgula treze por cento) e 

UNITEELCOM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA foi apresentada com 217 (duzentas e 

dezessete) folhas e apresentou o percentual de desconto de 30,04% (trinta virgula zero quatro por cento). A 

proponente DV TECNOLOGIA LTDA realizou as seguintes observações: “Sobre a empresa Sigma Telecom: 

não foi identificado declaração do fabricante ou de laboratório de certificação, conforme item 2.3 do Anexo II dos 

itens: a)  cabo UTP, CAT5E; d) PATCH-PANEL CAT6.” A proponente SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA realizou as seguintes observações: “DV-Comprovação canaleta de alumínio, marca e modelo. 

Uniteelcom – Comprovação de tomadas elétricas, marca e modelo”. A proponente UNITEELCOM 

ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA realizou as seguintes observações: “1)As empresas 

Sigmafone e DVTecnlogia apresentaram catalogo de conector RJ45 Categoria 6 que está descontinuada pela 

Furukawa. Isto está bem claro no site do fabricante. 2) As empresas Sigmafone e DVTecnologia apresentaram o 

fabricante Carbinox como fornecedor de eletrodutos de ferro galvanizado para atendimento dos itens 60 e 61. A 

empresa Carbinox não fabrica mais estes eletrodutos conforme claras informações do site. 3) A empresa 
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Sigmafone não apresentou declaração do fabricante ou de laboratório de certificação dos cabos opticos (item 

2.3, e) do Edital”. Haja vista necessidade de avaliação técnica dos documentos de propostas comerciais 

apresentados, a Comissão de Licitações resolveu suspender a sessão, informando que será convocada sessão 

pública oportunamente para continuidade do certame. Os envelopes de habilitação das proponentes ficam de 

posse da Comissão. A Comissão de Licitações do Sistema FIEP anunciou que o julgamento será divulgado no 

site www.sistemafiep.org.br/licitacao/html. Nada mais havendo a tratar, a Comissão de Licitações do Sistema 

FIEP encerra esta sessão, determinando a lavratura da ATA que vai por todos os presentes assinada. 
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