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Protocolo: 17844/2019 Edital: 2.0129/2019 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM LIVE 
MARKETING PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA FIEP 

Critério de 
julgamento 

Técnica e Preço  

Abertura: 14 11 2019 

 
1 – PARTICIPANTES 

Nº EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 DRESS MARKETING DIRETO LTDA SIM 

02 TOTI PROMO LTDA SIM 

03 MIXER COMUNICAÇÃO EIRELI SIM 

04 PROMOVA LIVEMARKETING LTDA SIM 

OBSERVAÇÕES:  
Questionamentos feitos pela empresa PROMOVA LIVEMARKETING LTDA 
 
Sobre a empresa TOTI PROMO LTDA: O contrato social e o cartão de CNPJ, tem somente como objeto 
social da empresa, serviços de organizações de feiras, congressos, exposições e festas, e o objeto da 
concorrência número 2.0129/19 é clara quando menciona que quer contatar uma empresa especializada em 
live marketing, que preste serviços técnicos de planejamento, prospecção, desenvolvimento de linha criativa 
e layout e não resta comprovada nesta fase do certame em ambos os documentos apresentados (contrato e 
CNPJ). O que também, por certo, esses serviços especializados solicitados nos desdobramentos do CNAE 
82-30-0-01, não constam. Gostaria que fizesse diligências nesta fase para se verificar este atendimento, 
lembrando que não se pode basear neste momento em documentos da proposta técnica pois elas podem 
comprovar que ele executa o serviço, mas se assim ocorre, o seu contrato social deveria ter sido readequado 
para tal comprovação de atendimento do objeto para este certame.  

 
   A Comissão passa a responder os questionamentos elaborados em sessão: 
 

Em relação ao ponto principal do questionamento da ausência do objeto da licitação no CNAE e Contrato 
Social da referida empresa, o Tribunal de Contas da União já destacou que a inabilitação de licitantes por 
falta de previsão expressa do objeto licitado em contrato social fere o caráter competitivo, conforme teor do 
Acórdão 571/2006 – Plenário; 

 
“No que tange à questão de o objeto social ser incompatível com a atividade de transporte de 
pessoas, verifico uma preocupação exacerbada por parte dos gestores ao adotar a decisão de 
inabilitar a empresa. A administração procurou contratar uma prestadora de serviços 
devidamente habilitada para o exercício dos serviços terceirizados e, ao constatar que o objeto 
social da empresa Egel, na época da licitação, era "locação de veículos; locação de 
equipamentos; coleta, entrega e transporte terrestre de documentos e/ou materiais", vislumbrou 
que não estava incluída a possibilidade do transporte de pessoas. 
De fato, não está expressamente consignado no contrato social o serviço de transporte de 
pessoas almejado pela CNEN. Porém, constam dos autos três atestados de capacidade técnica 
apresentados pela Egel que comprovam a prestação dos serviços desejados para três distintas 
pessoas jurídicas de direito público. (fls. 90, 99 e 100) 
Se uma empresa apresenta experiência adequada e suficiente para o desempenho de certa 
atividade, não seria razoável exigir que ela tenha detalhado o seu objeto social a ponto de prever 
expressamente todas as subatividades complementares à atividade principal. ” 

 
Neste sentido, em virtude de necessidade de esclarecimento e informações complementares quanto aos 
documentos de habilitação da empresa TOTI PROMO LTDA, conforme estabelecem os itens 9.2 e 19.6 
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contidos no preâmbulo do edital a Comissão de Licitação realizou diligência solicitando no dia 21/11/2019 
que a licitante apresentasse comprovação por meio de Atestados de Capacidade Técnica de que já executou 
atividade compatível com o objeto da Licitação, findando o prazo para entrega destas comprovações até 
22/11/2019. Dentro do prazo, a empresa apresentou 07 (sete) Atestados de Capacidade Técnica detalhando 
a prestação de serviços que executou.  
Em análise ao conteúdo dos Atestados a Comissão de Licitação identificou que os serviços prestados pela 
empresa TOTI PROMO LTDA comprovam experiência em: Planejamento, Coordenação, Organização, 
Criação de Layout e Identidade visual, Criações de peças conceito, entre diversos outros serviços, 
compatíveis com o objeto deste edital nº 2.0129/2019. 

 
   Sendo assim, a Comissão de Licitação verificou total conformidade dos documentos de habilitação das 

empresas DRESS MARKETING DIRETO LTDA, TOTI PROMO LTDA, MIXER COMUNICAÇÃO EIRELI, 
PROMOVA LIVEMARKETING LTDA. 

 
 

2 – JULGAMENTO 
Diante dos fatos, a Comissão de Licitação julga as empresas: DRESS MARKETING DIRETO LTDA, TOTI 
PROMO LTDA, MIXER COMUNICAÇÃO EIRELI, PROMOVA LIVEMARKETING LTDA, HABILITADAS, 
cumpridas as condições estabelecidas no Edital. 
 
3 – 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 interposição de recursos. 
 
4 – Decorrido o prazo recursal sem que tenha havido interposição de recursos, fica, desde já, designado o 
próximo dia 03 de dezembro de 2019, às 09h00min, para abertura dos envelopes nº. 02 - “Proposta Técnica”, 
na Sala de Licitações deste órgão licitante, situado a Avenida Cândido de Abreu, n° 200, Centro Cívico, 
Curitiba/PR. Havendo recurso, será aberto o prazo de contrarrazão, revogando-se a data da sessão de 
continuidade. 
 
Publique-se.  
 

Curitiba, 22 de novembro de 2019. 
 

 
 

Alessandra Teodoro Silvério 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação e 

Pregoeira 

Ana Claudia da Silva Hadas 
Coordenação de Compras  

 
 

Jacinta Macedo Birkner Guimarães 
Membro da Comissão de Licitação e Pregoeira 

 

 
Tatiana Paula do Monte Martinez 

Membro da Comissão de Licitação e Pregoeira 

 
 
 
 


