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Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 10h00min, na sede do Serviço Social da Indústria, 

na cidade de Cascavel, a Comissão de Licitações do Sistema FIEP e sua Equipe de Apoio deram início aos 

trabalhos de abertura do EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA Nº 099/2018, destinado a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE – CASCAVEL, T OLEDO, TERRA 

ROXA E MARECHAL CANDIDO RONDON . Iniciada a sessão foram recebidos os envelopes de habilitação e 

proposta comercial, ambos lacrados, das empresas: SAFEWORKSST SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA 

DO TRABALHO LTDA ME (participante do Lote 01), da empresa: F MOSCONI SOLUÇÕES ME (participante do 

Lote 01) e da empresa MAXIPAS SAÚDE OCUPACIONAL LTDA (participante do Lote 01). A Comissão de 

Licitação inicialmente menciona que, conforme preconizado no art. 5º, IV “a”, da Lei Federal 12.846/2013, a 

chamada Lei Anticorrupção, se verificados atos, pelos proponentes, que configurem frustração ou fraude o caráter 

competitivo do procedimento licitatório público mediante: ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, poderá 

ou poderão os proponentes sofrerem as penalidades cabíveis em lei e no Regulamento de Licitações e Contratos 

do Sesi. Ainda, conforme o item 7.6 do preambulo do Edital, onde diz: “Com base no Art. 16, do Regulamento 

de Licitações e Contratos do SESI/SENAI-PR, será facultado à Comissão de Licitações inverter o procedimento, 

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

proponentes pela ordem crescente dos menores preços unitários por item, 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.”, a Comissão estará efetuando a inversão de fases para esta 

licitação. Aberto os envelopes de preços, registra-se que a proposta comercial da empresa SAFEWORKSST 

SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME para o Lote 01 foi apresentada com 02 

(duas) folhas e foi concedido o percentual de desconto de 31,20% (trinta e um virgula vinte por cento); da empresa 

F MOSCONI SOLUÇÕES ME para o Lote 01 foi apresentada com 03 (três) folhas e foi concedido o percentual de 

desconto de 4% (quatro por cento) e da empresa MAXIPAS SAÚDE OCUPACIONAL LTDA para o Lote 01 foi 

apresentada com 02 (duas) folhas e foi concedido o percentual de desconto de 5% (cinco por cento). Registra-se 

ainda que o LOTE 02 restou Deserto. Não havendo considerações em relação as proposta comerciais, a 

Comissão de Licitação procedeu com a continuidade ao certame, onde todas as empresa restaram 

CLASSIFICADAS, e efetuando a abertura dos envelopes de habitação de todos os proponentes. Abertos os 

envelopes de habilitação das empresas participantes, os documentos foram vistados pela Comissão, Equipe 

Técnica e em seguida por todos os presentes. A Comissão de Licitações registrou que a documentação de 

habilitação da empresa SAFEWORKSST SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME 

para o Lote 01 foi apresentada com 80 (oitenta) folhas; da empresa F MOSCONI SOLUÇÕES ME para o Lote 01 

foi apresentada com 66 (sessenta e seis) folhas e da empresa MAXIPAS SAÚDE OCUPACIONAL LTDA para o 

Lote 01 foi apresentada com 60 (sessenta) folhas. A Comissão realizou consulta ao link 

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

IDÔNEAS. A empresa F MOSCONI SOLUÇÕES ME fez as seguintes considerações: “Evidenciado ausência dos 

seguintes documentos entre a empresa MAXIPAS X PESSOA subcontratada PERSONAL: - contrato de vínculos, 

CNES da empresa personal. Inconformidade com item 4.3.4 e 4.3.1(f). Ainda registra que o preço apresentado 

pela empresa SAFEWORKSST como desconto inexequível, fora do padrão de mercado. Solicita orçamento 

detalhado”. A empresa MAXIPAS SAÚDE OCUPACIONAL LTDA fez as seguintes considerações: “Em relação a 

empresa F Mosconi – o objeto comercial não habilitada ao atendimento das atividades solicitada. Em relação a 

empresa Safeworksst  o desconto aplicada é agressivo, fora do contexto de mercado. Sugere dumping”. A 

empresa SAFEWORKSST SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME se manifesta 

nesse momento informando que seu preço atende ao solicitado em edital, sendo exequível e que ainda esta dentro 
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do preço de mercado da região. Ainda declara que não é possível a apresentação de tabela de custo por se tratar 

de informação estratégica da empresa. A empresa F MOSCONI se manifesta nesse momento, informando que seu 

objeto atende todos os requisitos, mesmo se tratando de empresa individual, colaborados pelos conselhos de 

classes. Em analise as documentações e aos apontamentos levantados, a Comissão de Licitações informa que, 

quanto ao preço as considerações do mesmo não foi manifestado no momento devido, e que ainda não há 

previsão de inexequibilidade quanto ao preço conforme a própria proponente se manifestou. Quanto a empresa 

MAXIPAS SAÚDE OCUPACIONAL LTDA, julga a mesma INABILITADA por deixar de apresentar os seguintes 

itens do Anexo II: e item 4.3.1 alínea “f” (vinculo contratual de prestação de serviços junto a subcontratada)  e 4.3.4 

alínea “c” (deixou de apresentar CNES da sua subcontratada). As empresas SAFEWORKSST SOLUÇÕES EM 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME e F MOSCONI SOLUÇÕES ME, foram habilitadas para o Lote 

01. A empresa MAXIPAS SAÚDE OCUPACIONAL LTDA informa que não declina do prazo recursal. Haja vista 

necessidade de respeito ao direito de recurso, a Comissão de Licitações suspender o certame por 5 (cinco) dias 

úteis, a contar a publicação desta Ata no site do Sistema FIEP. 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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