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Aos treze dias do mês de novembro 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 abertura do PREGÃO PRESENCIAL 

EDITAL nº 855/2018 convocado para AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS MULTIFUNCIONAIS. Iniciada 

a sessão foram recebidos os envelopes de habilitação e proposta comercial, ambos lacrados, das 

empresas: ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS e TRUCKVAN INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA. A Pregoeira informa aos proponentes presentes a respeito dos atos procedimentares 

que nortearão a Sessão de Pregão que agora tem início. Em seguida, são examinadas as credenciais dos 

representantes e documentos das empresas presentes. Os representantes legais das empresas 

participantes foram credenciados. Os envelopes de Proposta Comercial foram abertos e o seu conteúdo 

analisado de acordo com as especificações. A Comissão realizou consulta ao link 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc e 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php conforme exigência do Edital, restando as 

empresas IDÔNEAS. A Pregoeira registrou que a proposta comercial da empresa TRUCKVAN INDUSTRIA 

E COMÉRCIO LTDA foi apresentada com 133 (cento e trinta e três) folhas e da empresa ATHOS BRASIL 

SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS LTDA foi apresentada com 155 (cento e cinquenta e cinco) folhas. 

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

Não houve observações com relação aos documentos apresentados. 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 registrando os valores cotados. As empresas foram CLASSIFICADAS. Na 

fase de lances após negociação, foi obtido da empresa TRUCKVAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA o 

arremate do ITEM 01 pelo valor total de 2.625.000,00 (dois milhões seiscentos e vinte e cinco mil 

reais), da empresa ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS LTDA o arremate do ITEM 02 

pelo valor total de 1.670.000,00 (um milhão seiscentos e setenta mil reais) e ITEM 3 pelo valor total de 

R$ 1.347.000,00 (um milhão trezentos e quarenta e sete mil reais). Dando continuidade ao certame, 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 das 

empresas: ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS LTDA   foi apresentada com 49 

(quarenta e nove) folhas; e TRUCKVAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA foi apresentada com 76 (setenta 

e seis) folhas. A proponente TRUCKVAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA realizou as seguintes 

observações: “1-Não apresentou CND Estadual da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 2 – O 

atestado pertinente que atende o Edital, o engenheiro mecânico responsável não faz parte do quadro 

técnico da empresa Athos. 3 – Os contratos de responsabilidade técnica são assinados em 23/10/2018 e 

30/05/2017, com isso é demonstrada alteração contratual datada em 07/06/2018 onde passa a valer a 

administração em conjunto pelos dois sócios, conforme descrito na clausula 8ª do contrato social.” A 

proponente ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS LTDA   realizou as seguintes 

observações: “1  - É importante deixar registrado em ata que a certidão negativa de débitos estaduais, a 

qual fora apresentada, é capaz de comprovar a quitação com débitos relativos ao ICMS, conforme 

solicitado no item 5.4 do referido edital, no seu subitem ‘e’. Ou seja, esta empresa atende o referido item. 2 

– O atestado do Procom, levantado também é do profissional Ítalo Ramos Ariede nº CREA/SP 

5068941340, o qual, continua como responsável técnico da licitante. Em tempo, foi apresentado outros 
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atestados, inclusive em nome do senhor Fabiano de Jesus Cavalcante nº CREA/SP 5063398574, que 

também divide o quadro de responsáveis técnicos dessa empresa. Dessa forma, resta comprovado o 

atendimento ao item 4.2, subitem ‘c’ – certidão com acervo, com atestado, emitida pelo conselho de classe, 

referente ao (s) atestado (s), etc. 3 – Com relação ao contrato social, trata-se da última alteração 

consolidada, em que ambos os sócios respondem de forma conjunta, desta feita, o credenciamento foi 

assinado por ambos.” Haja vista necessidade de avaliação técnica dos documentos apresentados, a 

Pregoeira resolveu suspender a sessão, informando que será publicado julgamento final no site do Sistema 

Fiep. Conforme exigência constante no Anexo II do edital, os proponentes arrematantes deverão efetuar o 

cadastro no link  http://compras.fiepr.org.br dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis (até as 18h00 do 

dia 16/11/18). A Comissão informou aos arrematantes que as propostas deverão ser reajustadas conforme 

previsto no item 6.21 do Edital, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis (até as 18h00min do dia 16/11/18). 

Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a sessão, determinando a lavratura da ATA que foi por 

todos assinada. 
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Nadia de Jesus dos Santos 
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