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Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito às 14h00min, 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, deu início aos trabalhos de continuidade ao PREGÃO PRESENCIAL EDITAL 

SESI/SENAI nº 1057/2017 convocado para FORNECIMENTO DE UNIDADES MÓVEL DE PANIFICAÇÃO E 

CONFEITARIA E UNIDADE MÓVEL MULTIFUNCIONAL PARA O SESI/SENAI PARANÁ, INCLUSOS DOS 

EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS. Aberta a sessão, registra-se a presença dos representantes 

das empresas ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS LTDA, MORUMBI INDUSTRIAL E 

ENGENHARIA LTDA, TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA e EURO TRUCK IMPLEMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA-ME, já credenciados em Sessão de Abertura. A Pregoeira faz a leitura da Ata de Sessão 

reservada. “Aos vinte nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito às 16:00 horas, na sede do Serviço 

Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em Curitiba/PR, a Pregoeira e Membros da 

Comissão de Licitações do Sistema FIEP, reuniram-se em sessão reservada para dar continuidade aos trabalhos 

do PREGÃO PRESENCIAL EDITAL SESI/SENAI nº 1057/2017 convocado para FORNECIMENTO DE UNIDADES 

MÓVEL DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA E UNIDADES MÓVEL MULTIFUNCIONAL PARA O SESI/SENAI 

PARANÁ, INCLUSOS DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS. Registra-se que em Julgamento de 

Recuso que a Autoridade Competente declarou HABILITADAS as proponentes ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM 

UNIDADES MÓVEIS LTDA, MORUMBI INDUSTRIAL E ENGENHARIA LTDA e TRUCKVAN INDÚSTRIA E 

COMERCIO LTDA. Portanto, a Comissão convoca nova sessão pública para negociação e demais procedimentos. 

A sessão pública de continuidade será realizada no dia 05 de fevereiro de 2018 às 14:00 Nada mais havendo a 

tratar, a Pregoeira encerrou a sessão, determinando a lavratura da ATA que foi por todos assinada”. Dando 

continuidade os envelopes de Propostas Comerciais foram abertos e o seu conteúdo analisado de acordo com as 

especificações. A Pregoeira registrou que a proposta comercial da empresa ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM 

UNIDADES MÓVEIS LTDA foi apresentada com 58 (cinquenta e oito) folhas; a proposta comercial da empresa 

MORUMBI INDUSTRIAL E ENGENHARIA LTDA foi apresentada com 20 (vinte) folhas e que a proposta comercial 

da empresa TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA foi apresentada com 325 (trezentas e vinte e cinco) 

folhas. Os documentos foram vistados pela Pregoeira, equipe de apoio, equipe Técnica e por todos os presentes. 

Analisadas as propostas pelo representante da área técnica, Waldemir Amaro este entendeu que a documentação 

das empresas ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS LTDA, MORUMBI INDUSTRIAL E 

ENGENHARIA LTDA, TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA estão condizentes com os termos do edital. 

Não houve observação com relação à proposta comercial. A pregoeira reforça que os prazos estipulados em edital 

para entrega do Lote 01 são de 90 dias e do LOTE 02 são de 75 dias, reitera que conforme item 4.7 do Edital “ 4.7 

-A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a proponente: (...) c)Tem condições e 

compromete-se a fornecer o objeto deste Edital pelo valor e prazo constantes de sua proposta” e está ciente das 

penalidades previstas no item 16 do Edital. A pregoeira informou que a fase de propostas está encerrada e sobre a 

mesma não cabe mais pedido de reconsideração, dando andamento ao procedimento do pregão e registrou os 

valores cotados. As empresas ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS LTDA, MORUMBI 

INDUSTRIAL E ENGENHARIA LTDA, TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA foram CLASSIFICADAS.  Na 

fase de lances após negociação, foi obtido da empresa MORUMBI INDUSTRIAL E ENGENHARIA LTDA o 

arremate do LOTE 01 pelo valor total unitário de R$ 436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais) e foi obtido 

da empresa ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS LTDA o arremate do LOTE 02 pelo valor total 

unitário de R$ 668.000,00 (seiscentos e sessenta e oito mil reais). Conforme exigência constante no Anexo II do 

edital, o proponente arrematante deverá efetuar o cadastro no link http://compras.fiepr.org.br  dentro do prazo de 

02 (dois) dias úteis (até as 18h00 do dia 07/02/2018). A pregoeira informa que o Envelope de Propostas da 

http://compras.fiepr.org.br/
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proponente EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA-ME ficará em poder da Comissão, lacrado e 

Inviolado, até o termino do processo. A Comissão informou aos arrematantes que a proposta deverá ser 

reajustada conforme previsto no item 6.20 do Edital, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis (até as 18h00min do 

dia 07/02/2018). A pregoeira anunciou que o resultado deste Pregão será divulgado no site 

www.sistemafiep.org.br/licitacao/html. A empresa TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA realizou as 

seguintes observações: “A empresa Truckvan, empresa proponente deste certame, atual terceira colocada do 

pregão, notifica esta Comissão referente a pontos fundamentais para melhor compra deste objeto, nos seguintes 

apontamentos e solicita que os mesmos faça constar em ata, primeiramente que a Comissão dê publicidade dos 

prazos, para nova proposta com preços atualizados após a fase do pregão, assinatura do contrato e posterior 

ordem de compra bem como todas as avaliações feitas pela Comissão in loco nas unidades das empresas 

arrematantes que todas essas informações sejam disponibilizadas no site FIEP e que o referido objeto, não cabe 

alegações das condições de prazo, escopo, projeto, bem como arrematante manterá no período de execução as 

condições de habilitação para entrega e recebimentos financeiros”. A Pregoeira responde que este processo é 

publico e pode ser solicitada vistas ao mesmo a qualquer momento mediante agendamento prévio. Ainda reforça 

que após a publicação do resultado ocorrerá o prazo de 02 (dois) dias úteis para recurso, caso a proponente sinta-

se prejudicada. Reitera que as condições previstas no edital não devem ser alteradas e todos os atos previstos 

são publicados no site do Sistema FIEP. Nada mais havendo a tratar, a pregoeira encerrou a sessão, 

determinando a lavratura da ATA que foi por todos assinada. 
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