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Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 14h00min, na sede do Serviço Social da 

Indústria, na cidade de Irati, a Comissão de Licitações do Sistema FIEP e sua Equipe de Apoio deram início aos 

trabalhos de abertura do EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA Nº 100/2018, destinado a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE – GUARAPUAVA E IRATI.  

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

empresas: SAFEWORKSST SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME (participante do 

Lote 01) , da empresa: F MOSCONI SOLUÇÕES ME  (participante do Lote 01), da empresa MAXIPAS SAÚDE 

OCUPACIONAL LTDA (participante do Lote 01) e da empresa MACEDO & AMBROSINI LABORATÓRIO LTDA 

ME (participante do Lote 02). A Comissão de Licitação inicialmente menciona que, conforme preconizado no art. 

5º, IV “a”, da Lei Federal 12.846/2013, a chamada Lei Anticorrupção, se verificados atos, pelos proponentes, que 

configurem frustração ou fraude o caráter competitivo do procedimento licitatório público mediante: ajuste, 

combinação ou qualquer outro expediente, poderá ou poderão os proponentes sofrerem as penalidades cabíveis 

em lei e no Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi. Abertos os envelopes de habilitação das empresas 

participantes, os documentos foram vistados pela Comissão, Equipe Técnica e em seguida por todos os presentes. 

A Comissão de Licitações registrou que a documentação de habilitação SAFEWORKSST SOLUÇÕES EM SAÚDE 

E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME para o Lote 01 foi apresentada com 80 (oitenta) folhas; da empresa F 

MOSCONI SOLUÇÕES ME para o Lote 01 foi apresentada com 64 (sessenta e quatro) folhas; da empresa 

MAXIPAS SAÚDE OCUPACIONAL LTDA para o Lote 01 foi apresentada com 87 (oitenta e sete) folhas e da 

empresa MACEDO & AMBROSINI LABORATÓRIO LTDA ME para o Lote 02 foi apresentada com 51 (cinquenta e 

uma) folhas. A Comissão realizou consulta ao link http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam 

conforme exigência do Edital, restando as empresas IDÔNEAS. Nesse momento se retira da sessão a 

representante da empresa MACEDO & AMBROSINI LABORATÓRIO LTDA ME, a qual assinou declaração de 

saída antecipada. Em analise as documentações seguem os apontamentos pela Comissão de Licitações e área 

técnica: Sobre que a empresa MAXIPAS SAÚDE OCUPACIONAL LTDA, participante do Lote 01, deixou de 

apresentar os seguinte itens do Anexo II: item 4.3.1 “c” (registro pessoa jurídica, bem como, comprovante de 

débitos anuais), “d” (comprovante de débitos anuais PJ), “e” (comprovante de débitos anuais PJ) e “f” 

(comprovante de débitos anuais PJ); item 4.3.3 não apresentou registro de responsabilidade técnica do PGRSS. 

A empresa SAFEWORKSST SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME fez as 

seguintes observações quanto a documentação de habilitação da empresa MAXIPAS SAÚDE OCUPACIONAL 

LTDA: “na documentação de habilitação da empresa Maxipas além das considerações apontadas pela comissão, 

verificamos que a empresa deixou de apresentar a licença sanitária (item 4.3.4. “b”) e CNES (item 4.3.4 “c”), 

referente a subcontratada para serviços de psicologia Personal RH e Coaching conforme item 4.3.4.”. Diante dos 

apontamentos acima, a comissão de licitação informa que a empresa  MAXIPAS SAÚDE OCUPACIONAL LTDA 

restou INABILITADA para o Lote 01, não atendendo os requisito do Anexo II itens 4.3.1 “c”, “d”, “e” e “f” ; item 4.3.3 

e Item 4.3.4. “b” e “c” (subcontratada). Sobre a habilitação da empresa MACEDO & AMBROSINI LABORATÓRIO 

LTDA ME HABILITADA, a mesma deixou de apresentar o item 4.4.1 comprovante de pagamento de débitos PJ, 

restando assim a empresa INABILITADA para o Lote 02. Tendo em vista, ser única participante para o Lote 02, a 

Comissão de Licitação aplica o contido no item 19.12 do preambulo do Edital: “Quando todos os licitantes forem 

inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de Licitações do Sistema FIEP poderá fixar 

às proponentes o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 

propostas, escoimadas das causas referidas neste item”. Dessa forma, decorre o prazo de 05 (cinco) dias uteis, a 

contar da publicação dessa ata, para que a empresa regularize a documentação em desconformidade. A 

documentação poderá ser encaminhada para o e-mail nadia.santos@sistemafiep.org.br ou para o endereço Av. 
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Candido de Abreu n° 200º setor de compras – Centro C ívico – Curitiba/PR – CEP: 80.530-902. As empresas 

SAFEWORKSST SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME e F MOSCONI 

SOLUÇÕES ME, foram habilitadas para o Lote 01. A empresa MAXIPAS SAÚDE OCUPACIONAL LTDA informa 

que não declina do prazo recursal. Haja vista necessidade de respeito ao direito de recurso, a Comissão de 

Licitações suspender o certame por 5 (cinco) dias úteis, a contar a publicação desta Ata no site do Sistema FIEP. 

Os envelopes de proposta comercial das proponentes ficam de posse da Comissão até o final do processo. A 

Comissão de Licitações do Sistema FIEP anunciou que o julgamento será divulgado no site 

www.sistemafiep.org.br/licitacao/html . Nada mais havendo a tratar, a Comissão de Licitações do Sistema FIEP 

encerra esta sessão, determinando a lavratura da ATA que vai por todos os presentes assinada. 
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