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Protocolo: 15131/2018 Edital: SISTEMA FIEP 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE LÓGICA , ELÉTRICA E 
TELEFONIA PARA ATENDIMENTO A TODAS AS UNIDADES DO SISITEMA FIEP DO 
PARANÁ - REEDIÇÃO 

Critério de 
julgamento 

MAIOR PERCETUAL DE DESCONTO % 

Abertura: 19 11 2018 

 
1. PROPOSTA COMERCIAL  

Nº EMPRESA % DESCONTO 

01 SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 30,13% 

02 UNITEELCOM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 30,04% 

03 DV TECNOLOGIA LTDA 20,16% 

OBSERVAÇÕES: Conforme constatado na ata da sessão de abertura, publicada no site do Sistema 

FIEP em 19/11/2018, foi realizada a inversão das fases como consta no item 6.6 do preâmbulo do 

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

classificando os proponentes pela ordem decrescente do maior % de desconto. 

 

Questionamentos realizados durante Sessão Pública: 

 

1) A proponente DV TECNOLOGIA LTDA realizou as seguintes observações: “Sobre a empresa 

Sigma Telecom: não foi identificado declaração do fabricante ou de laboratório de certificação, 

conforme item 2.3 do Anexo II dos itens: a) cabo UTP, CAT5E; d) PATCH-PANEL CAT6.” 

Resposta: As Certificações podem ser verificadas na folha 14, referente ao Patch Panel Cat 6 

e na folha 16, referente ao cabo UTP Cat 5e. 

 

2) A proponente SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA realizou as seguintes observações: 

“DV-Comprovação canaleta de alumínio, marca e modelo. Uniteelcom – Comprovação de tomadas 

elétricas, marca e modelo” 

Resposta: O Catálogo apresentado pela empresa DV TECNOLOGIA LTDA referente às 

canaletas de alumínio está localizado na folha 91, onde se verifica à marca Dutotec e 

especificações do produto ofertado.  

Com relação ao catálogo apresentado pela empresa UNITEELCOM ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA referente às caixas de tomadas, está localizado nas folhas 189 

e 190 onde se verifica à marca Dutotec e especificações do produto ofertado. 

 
3) A proponente UNITEELCOM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA realizou as 

seguintes observações:  

a). As empresas Sigmafone e DV Tecnlogia apresentaram catalogo de conector RJ45 Categoria 6 

que está descontinuada pela Furukawa. Isto está bem claro no site do fabricante.  

Resposta: Após diligência efetuada solicitando maiores informações e detalhamentos a 

respeito dos questionamentos apresentados, a Comissão técnica e a Comissão de 

Licitações analisou as documentações encaminhadas por ambas as proponentes e entende 

que o modelo ofertado para o item Conector RJ45 Categoria 6 atende ao solicitado, pois 

conforme declaração da fabricante Furukawa e também em análise ao catálogo houve 

substituição do modelo no catálogo, porém mantém as mesmas características técnicas 

solicitadas para Cat.6, a seguir trecho da declaração na íntegra “... os conectores fêmeas da 

linha Gigalan cat.6 que possuem como especificação técnica o documento ET02513 foram 
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substituídos pelos conectores fêmeas Gigalan Cat. 6 90º/180º, mantendo as mesmas 

características elétricas e mecânicas de fixação e funcionalidade, sendo totalmente 

compatíveis com a solução Cat. 6 do mercado, conforme ET03486, sem perda de 

performance”.  

 

b) As empresas Sigmafone e DVTecnologia apresentaram o fabricante Carbinox como fornecedor 

de eletrodutos de ferro galvanizado para atendimento dos itens 60 e 61. A empresa Carbinox não 

fabrica mais estes eletrodutos conforme claras informações do site.  

Resposta: Referente ao questionamento, foi realizada diligência solicitando mais 

informações e detalhamentos, onde a Comissão técnica e a Comissão de Licitações analisou 

as documentações encaminhadas por ambas as proponentes e ainda realizou diligência 

através dos telefones das empresas Carbinox (11) 4795-9000, GFC Tubos (11) 2450-3300 e 

RELE COM. DE MAT. ELÉTRICOS (41) 3089-7094, onde constatou-se que atualmente o 

modelo NBR13057 ofertado na proposta comercial da empresa DV TECNOLOGIA LTDA está 

sendo fabricado pela empresa GFC Tubos, porém alguns revendedores ainda possuem em 

seu estoque produtos da empresa Carbinox, conforme Nota fiscal apresentada pela empresa 

DV TECNOLOGIA LTDA onde foram adquiridos da empresa RELE COM. DE MAT. ELETRICOS 

E INFO EIRELI-ME na data de 29/11/2018. Desta forma, o produto ofertado atualmente é 

produzido pela empresa GFC TUBOS, porém mantém a mesma característica da Carbinox, 

conforme informações contidas no catálogo da empresa GFC link a seguir: 

http://www.gfctubos.com.br/produtos/6/nbr-13057. Sendo assim, a Comissão técnica e 

Comissão de Licitações entende que o produto ofertado está de acordo com o edital. 

Referente ao modelo ofertado pela empresa SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

NBR5597, conforme diligência efetuada no site da empresa link a seguir: 

http://www.carbinox.com.br/catalogo2/default.html,  e 

http://www.carbinox.com.br/catalogos/catalogo_2.pdf, tal modelo trata-se da linha pesada e 

consta no site do fabricante. Todavia, o produto ofertado atende o exigido em edital. 

 

c) A empresa Sigmafone não apresentou declaração do fabricante ou de laboratório de certificação 

dos cabos opticos (item 2.3, e) do Edital”. 

Resposta: As Certificações apresentadas pela empresa SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA podem ser verificadas nas folhas 23 e 24, referente aos Cabos Ópticos Multimodo e 

Monomodo 

 
Forem realizadas diligência nas empresas DV TECNOLOGIA LTDA e SIGMAFONE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA em 28/11/2018, com o intuito de maiores informações e 

esclarecimentos para análise técnica e com base no item 8.2 do Edital a Comissão de Licitações 

realizou diligência e solicitou as referidas empresas informações complementares através de fotos, 

portfolios, catálogo, links para consulta ou etc. Referente aos itens:  

 

*RJ45 CATEGORIA 6 – Marca ofertada: Furukawa 

*INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO PAREDE MÉDIA, 3/4"/61 – Marca 

ofertada: Carbinox. 

*INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO, PAREDE MÉDIA, 1" – Marca 

ofertada: Carbinox. 

 

Dentro do prazo estabelecido, ambas as empresas encaminharam portfólios, links para consulta, 

nota fiscal de venda e declaração do fabricante, os quais estão anexos a este processo. 

 

 

http://www.gfctubos.com.br/produtos/6/nbr-13057
http://www.carbinox.com.br/catalogo2/default.html
http://www.carbinox.com.br/catalogos/catalogo_2.pdf
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A Comissão de Licitação junto com a área técnica entenderam que não havia necessidade de fazer 

diligência na empresa  UNITEELCOM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

 

   Dentro do prazo estabelecido, ambas as empresas encaminharam portfólios, links para consulta, 

nota fiscal de venda e declaração do fabricante, os quais estão anexos a este processo. 

 

Após análise das documentações apresentadas e diligências efetuadas a área técnica encaminhou o 

seguinte parecer: 

 

Sendo assim, com base no Parecer Técnico e análise realizada, a Comissão de Licitação julga 

classificada: 

- Em primeiro lugar, a proposta apresentada pela empresa SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA apresentada com o percentual de desconto de 30,13%; 

- Em segundo lugar, a proposta apresentada pela empresa UNITEELCOM ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA apresentada com o percentual de desconto de 30,04%; 

- Em terceiro lugar, a proposta apresentada pela empresa DV TECNOLOGIA LTDA apresentada com 

o percentual de desconto de 20,16% 

 

 

 
 

2. HABILITAÇÃO 

Nº EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 DV TECNOLOGIA LTDA SIM 

02 SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA  SIM 

03 UNITEELCOM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA SIM 

OBSERVAÇÕES:  

Todas as proponentes foram classificadas, conforme julgamento já publicado no site da FIEP.  Dessa 

forma deu-se andamento na presente sessão de continuidade procedendo com a abertura dos 

envelopes de habilitação. Foi informado que a data de validade dos documentos será considerada a 

data de 19/11/2018, data de abertura da sessão. Abertos os envelopes, os documentos foram 

vistados pela Comissão, equipe técnica e em seguida por todos os presentes. 

Todas as empresas restaram habilitadas. 

 

 

 

3. PARECER TÉCNICO 

Conforme e-mail enviado no dia 03 de janeiro de 2019, a empresa SIGMAFONE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA atende todas as exigências desse edital. 

 
 
 

4. JULGAMENTO 

Diante dos fatos e com base no Parecer Técnico, anexado ao processo, julgamos vencedora do certame a 

proponente SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA pelo percentual de desconto (%) – 30,13%, cumpridas 

as condições estabelecidas no Edital. 
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5.  O valor máximo global estipulado em edital é de R$ 3.910.480,05 
 

DESCONTO TOTAL ESTIPULADO EM EDITAL 0% 

DESCONTO TOTAL ARREMATADO  30,13% 
 

 

6.  Publique-se e respeite-se o prazo recursal regulamentar. 
 

 
 

Curitiba, 10 de janeiro de 2019. 
 
 

Nadia de Jesus dos Santos 

Presidente da Comissão de Licitação 

Claudia Maria Sluga 

Membro da Comissão de Licitação 

Caroline Borges 

Membro da Comissão de Licitação  

Luciano de Freitas Trindade 

Membro da Comissão de Licitação 

 
a) HOMOLOGO, nos termos dos pareceres anteriores; 
b) ADJUDICO o objeto a vencedora e autorizo a despesa.  

 
 
 
 

CARLOS ALBERTO NALEVAIKO  

GERENTE CORPORATIVO DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO 
 
 
 
 

MANUEL EMILIO RODRIGUES 

GERENTE EXECUTIVO DESENVOLVIMENTO, SUPRIMENTOS E ENGENHARIA 

 

 

 

 

IRINEU ROVEDA JUNIOR 

SUPERINTENDENTE DE ÁREAS CORPORATIVAS DO SISTEMA FIEP 

 

 

 

EDSON LUIZ CAMPAGNOLO  

PRESIDENTE DO SISTEMA FIEP 

 


