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Aos vinte e dois dias d o mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove às 9h, 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 da CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL 

SISTEMA FIEP nº 800/2018 convocado para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

AVALIAÇÃO DO PERFIL LÍDERES DO SISTEMA Fiep -  ASSESSMENT. Conforme ata de sessão pública a 

empresa ACTA CARREIRA E EDUCAÇÃO LTDA foi inabilitada, após concedido prazo recursal e para 

contrarrazões o julgamento foi publicado no dia 18/01/2019, onde se manteve a inabilitação da empresa. Sendo 

assim, daremos continuidade na abertura dos envelopes de proposta técnica das empresas habilitadas DE 

BERNT ENSTCHEV HUMAN CAPITAL LTDA e MARIACA CONSULTORIA EM GESTÃO DE CAPITAL 

HUMANO EIRELLI. A Comissão de Licitações registrou que a proposta técnica da empresa DE BERNT 

ENSTCHEV HUMAN CAPITAL LTDA foi apresentada com 413 (quatrocentas e treze) folhas e que a proposta 

técnica da empresa MARIACA CONSULTORIA EM GESTÃO DE CAPITAL HUMANO EIRELLI foi apresentada 

com 228 (duzentas e vinte e oito) folhas. A empresa DE BERNT ENSTCHEV HUMAN CAPITAL LTDA fez as 

seguintes observações: “Página 7/8 da proposta técnica consta serviços de coaching executivo dentro do 

período de 2013 à 2014, sendo no edital especificado Assessment nos últimos 24 meses. Na comprovação do 

tempo de atuação da empresa o documento está ilegível, sem autenticação. No item QTE-02, a comprovação de 

que as empresas possuem mais de 2000 colaboradores foi assinada pela própria empresa Mariaca, e as 

comprovações são trocas de e-mails  e não atestados assinados pelas empresas clientes. A declaração de 

fidelidade foi apresentada como um contrato simples entre as empresas, não contendo os itens especificados no 

edital e o atestado com assinatura do responsável. Sendo apresentado documentos de Outplacement, e não de 

Assessment, das páginas 130 à 169, sendo esse certame sobre mapeamento de competências e não 

recolocação. Os certificados apresentados são cópias simples/fotos, não autenticadas. Não foram apresentados 

os certificados de comprovação de graduação/pós-graduação. Não foram apresentados os atestados dos 

profissionais designados no quadro referente a serviços de Assessment em empresas clientes. Não foi 

apresentado a relação nominal dos 5 principais clientes.”. Haja vista necessidade de avaliação técnica dos 

documentos apresentados, a Comissão de Licitações resolveu suspender a sessão pública informando que, o 

julgamento de proposta técnica será publicado no site do Sistema FIEP, em momento oportuno. O envelope de 

proposta técnica da empresa ACTA CARREIRA E EDUCAÇÃO LTDA e os envelopes de proposta comercial das 

proponentes ficam de posse da Comissão até o final 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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