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Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito às 14h, 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 início aos trabalhos de continuidade do PREGÃO PRESENCIAL EDITAL 
SESI/SENAI nº 585/2018 convocado para REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
MONTADORA DE STANDS E COMPLEMENTOS PARA EVENTOS. Iniciada a sessão, registra-se a presença 
do representante da empresa: MEGA STANDS & EVENTOS LTDA. A pregoeira inicia a sessão efetuando a 
leitura da ata de sessão reservada conforme segue: “(...). Em fase de habilitação, a Comissão resolveu 
suspender a sessão para análise dos documentos apresentados. Em análise a documentação verificou-se que a 
empresa MEGA STANDS & EVENTOS LTDA apresentou 2 Atestados de Capacidade Técnica, chancelados pelo 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, onde o primeiro é emitido pela empresa Radicooler Comercio de 
Peças Ltda ME, atestando o serviço de montagem e desmontagem de stand de 50m² e o segundo Atestado 
apresentado é emitido pela empresa International Parts Services do Brasil, atestando que foi executado o serviço 
de montagem e desmontagem de stand de 30m², ou seja, em desacordo com o item 4.2  do Anexo II do edital 
onde diz: “ a)Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente chancelado pelo CONSELHO DE CLASSE, comprovando que o(s) profissionais indicados e 
responsáveis técnicos da proponente (s) perante o Conselho de Classe executou (aram): 1. Pelo fornecimento 
de stands em no mínimo 01 (UM) Evento com área total igual ou superior a 560 m²”. Portanto, a empresa MEGA 
STANDS & EVENTOS LTDA restou INABILITADA. Sendo assim, com base no item 7.17 do edital, a Comissão 
de Licitação convoca nova sessão pública para negociação com o 2º colocado que ficará agendada para o dia 
31/08/18 às 14h, conforme Comunicado publicado no site”. Dando continuidade ao certame foi obtido da 
empresa JERUSA MARIA BRANCO GALLINA DESIGN STANDS – ME o arremate do LOTE ÚNICO pelo valor 
total unitário de R$ 5.452,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais), conforme sua proposta 
comercial apresentada, não havendo possibilidade de negociação devido a ausência de representante legal 
presente. Foi aberto o envelope de Habilitação da empresa arrematante e os documentos foram vistados pela 
Pregoeira, equipe de apoio e por todos os presentes. A Pregoeira registrou que a documentação de habilitação 
da empresa JERUSA MARIA BRANCO GALLINA DESIGN STANDS – ME foi apresentada com 11 (onze) folhas. 
A empresa JERUSA MARIA BRANCO GALLINA DESIGN STANDS – ME restou INABILITADA tendo em vista 
não ter apresentado a seguinte documentação: item 6.4 ‘j’ do preambulo do edital: Certidão Negativa de 
Falência, ainda, não apresentou a documentação prevista no item 4 do Anexo II. Tendo em vista a inabilitação de 
ambas as proponentes, a Pregoeira aplica o contido no item 19.12 do Edital, concedendo o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir da publicação desta ata, iniciando-se em 03/09/2018 e finalizando 10/09/2018 para 
regularização dos documentos. A Pregoeira anunciou que o resultado deste Pregão será divulgado no site 
www.sistemafiep.org.br/licitacao/html. Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a sessão, 
determinando a lavratura da ATA que foi por todos assinada. 
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