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Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito às 9:00, 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, deram continuidade aos trabalhos de abertura da CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL 

SESI/SENAI nº 679/2017 convocado para CONTRATAÇÃO DE AGENCIA ESPECIALIZADA EM MARKETING 

DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SESI SENAI PR. Registra-se a presença dos representantes 

das seguintes empresas: EXPLAY INTERNET LTDA e LOJA DOCE COMUNICAÇÃO LTDA. Em sessão 

realizada no dia 29/03/18, a mesma foi suspensa para análise dos documentos de proposta técnica, o 

julgamento das propostas técnicas foi postado em 13/04/18 no site. Decorrido o prazo recursal e contrarrazões 

os documentos. l foram analisados e publicado o julgamento dos recursos no site do Sistema Fiep em 15/05/18. 

Conforme julgamento recursal publicado, a Comissão de Licitação manteve sua decisão, ou seja, restam 

classificadas as empresas: RODRIGO HOFFMANN DA ROSA EIRELI – EPP, EXPLAY INTERNET LTDA, 

MENTORES DESIGN LTDA – ME e LOJA DOCE COMUNICAÇÃO LTDA. Sendo assim, a Comissão de 

Licitação agendou sessão de continuidade conforme Comunicado II publicado no site. Diante disso, procedeu-se 

com a aberta dos envelopes de proposta comercial das empresas classificadas. Registra-se que as propostas 

comerciais das empresas: RODRIGO HOFFMANN DA ROSA EIRELI – EPP foi apresentada com 02 (duas) 

folhas e a mesma ofertou a nota comercial 1 de 12,50 e a nota comercial 2 de 14,00; EXPLAY INTERNET LTDA 

foi apresentada com 05 (cinco) folhas e a mesma ofertou a nota comercial 1 de 14,72 e a nota comercial 2 de 

22,22; MENTORES DESIGN LTDA – ME foi apresentada com 01 (uma) folha e a mesma ofertou a nota 

comercial 1 de 17,44 e a nota comercial 2 de 18,94; LOJA DOCE COMUNICAÇÃO LTDA foi apresentada com 

07 (sete) folhas e a mesma ofertou a nota comercial 1 de 17,33 e a nota comercial 2 de 26,18. Os documentos 

foram assinados por todos os presentes. Não houve observações com relações aos documentos apresentados. 

Haja vista necessidade de avaliação técnica e análise das pontuações gerais, a Comissão de Licitações resolveu 

suspender a sessão, informando que será publicado no site www.sistemafiep.org.br/licitacao o resultado final 

desse processo licitatório. O envelope de proposta técnica e proposta comercial da empresa ACTION LABS 

DESIGN E INOVAÇÃO LTDA-ME permanece lacrado e inviolado com a Comissão de Licitação até a conclusão 

do processo. 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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