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Protocolo: 17962/2019 Edital: 2.0127/2019 – SESI/PR 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 
SAÚDE – RIO NEGRO 

Critério de 
julgamento 

Menor preço por Lote 

Abertura: 19 07 2019 

 

1 – PROPOSTA VÁLIDA / ITEM TECNICAMENTE AVALIADO E APROVADO / VALOR PROPOSTO: 

Nº EMPRESA 
PERCENTUAL DE 

DESCONTO 

01 SCHOLZ E RUTHES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E 
SAÚDE LTDA 

0% 

 
Observações: Iniciada a sessão registrou-se a presença da empresa: SCHOLZ E RUTHES CONSULTORIA E 
ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE LTDA. Em seguida foi realizada consulta ao link 
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam   e  
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php  conforme exigência do Edital, restando a empresa 
IDÔNEA. Ressalta-se que a Comissão de Licitações optou por inverter as fases do procedimento com base no 
item 7.6 do preâmbulo do Edital, abrindo primeiramente o envelope nº 02 de Proposta Comercial. Dessa forma, 
dando sequência no certame, aberto o envelope de Proposta Comercial da proponente participante, verificou-se 
que a mesma apresentou o percentual de 0%, todavia, com valores superiores ao previsto em Edital, em 
desacordo com o item 6 do Anexo II, restando portanto Desclassificada do certame.  
 
a) Concessão do prazo de 05 dias úteis para regularização da Proposta Comercial: aplicação do item 
19.12 do Edital:  Em sendo a única proponente participante, concedeu-se, com base no item 19.12 do Edital, o 
prazo de 05 dias úteis para regularização da proposta comercial, onde esta, em data de 26/07/2019 apresentou 
nova proposta comercial regularizada no percentual de 0%, todavia, mantendo os valores expressos no Edital. 
Com isso, a Comissão de Licitações a julgou Classificada. 
 

 

2 – HABILITAÇÃO – SESSÃO PÚBLICA DE CONTINUIDADE OCORRIDA EM 02/08/2019: 

LOTE EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 SCHOLZ E RUTHES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E 
SAÚDE LTDA 

NÃO 

 
a) Sessão pública de continuidade ocorrida em 02/08/2019: Em virtude da classificação da proponente 
mediante regularização, agendou-se sessão pública de continuidade do certame para abertura do seu envelope 
de Habilitação, a qual ocorreu em 02/08/2019. Em sessão, aberto o envelope contendo a documentação de 
habilitação, a Comissão de Licitações resolver suspendê-la para que fosse analisada tecnicamente a 
documentação apresentada. 
 
b) Análise técnica da documentação apresentada: Em análise técnica, concluiu-se que a proponente, no 
que se refere à documentação complementar de habilitação prevista no Anexo II, item 4 do Edital, 
apresentou/deixou de apresentar a seguinte documentação:  
 
1: Apresentou apenas o Requerimento ao CRM, onde foi exigido CRM Pessoa Jurídica, conforme exigência 
prevista no item 4.1.1 alínea “a”;  
2: Não apresentou CREFITO Pessoa Jurídica, conforme exigência prevista no item 4.1.1 alínea “c”;  
3: Não apresentou CREFONO Pessoa Jurídica, conforme exigência prevista no item 4.1.1 alínea “d”;  
4: Não apresentou COREN Pessoa Jurídica, conforme exigência prevista no item 4.1.1 alínea “e”;  
5: Não apresentou CRP Pessoa Jurídica, conforme exigência prevista no item 4.1.1 alínea “f”;  
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6: Não apresentou PGRSS (Programa de Gerenciamento de Resíduos junto ao órgão competente), conforme 
exigência prevista no item 4.1.3 alínea e  
7: Não apresentou inscrição junto ao CNES, conforme exigência prevista no item 4.1.4 alínea “c”.  
 
Com base na análise acima, tendo em vista o não cumprimento de parte das exigências previstas no Anexo II, 
item 4 do Edital, a proponente SCHOLZ E RUTHES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E 
SAÚDE LTDA resta Inabilitada. 
 
c) Concessão do prazo de 05 dias úteis para regularização da documentação de Habilitação: aplicação 
do item 19.12 do Edital: Em sendo a única proponente participante do certame, aplica-se o contido no item 
19.12 do preambulo do Edital, concedendo-se o prazo de 05 dias úteis à contar da publicação deste 
julgamento parcial, para que a proponente possa regularizar a documentação mencionada anteriormente. 
 

 

3 – JULGAMENTO 

Diante dos fatos e com base no parecer técnico da Gerência de Saúde e Segurança, a Comissão de Licitação 
julga INABILITADA a empresa SCHOLZ E RUTHES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E 
SAÚDE LTDA com base no item 03, alínea ‘b’ deste julgamento parcial, cumpridas as condições estabelecidas 
no Edital. 
 

4 – Assim, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação desta decisão no 

site www.fiepr.org.br/licitacao/html, para regularização da documentação de habilitação mencionada no 

item 02 alínea “b” deste julgamento parcial, sob pena de fracasso do presente certame. 

 

Publique-se.  

Curitiba, 20 de agosto de 2019. 

 

Ana Claudia da Silva Hadas 
Coordenação de Compras e Licitação 

Alessandra Teodoro Silverio 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Caroline Borges 
Membro da Comissão de Licitação 

Renato Gomes Pierote 
Membro da Comissão de Licitação 

 

 


