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Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às 13h30min, 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, instituída pela Portaria nº 15/2013, dão continuidade aos trabalhos deste certame 

para abertura dos envelopes de Proposta Técnica da CONCORRENCIA PÚBLICA EDITAL nº 1687/2012 

convocado para SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CURSOS A DISTÂNCIA . Registra-se a presença dos 

representantes das empresas: Dtcom Direct to Company S/A, Instituto de Estudos Avançados – IEA, Webaula 

Produtos e Serviços para Educação Editora S/A e Kol Soluções em Gestão do Conhecimento Ltda. Para esta 

sessão a empresa Kol indicou novo representante, mediante apresentação da procuração respectiva e a empresa 

Webaula também nomeou novo representante com poderes já constituídos na procuração apresentada nos 

documentos de habilitação, as fls. 661 do processo. Iniciada a sessão são abertos os envelopes das licitantes 

habilitadas, quais sejam: DTCOM DIRECT TO COMPANY S/A, INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS, KOL 

SOLUÇÕES EM GESTÃO DO CONHECIMENTO LTDA, WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇ OS PARA 

EDUCAÇÃO EDITORA S/A, ESTUDAR CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTD A e BENNER 

TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SAÚDE LTDA. Os documentos são rubricados pelos membros da Comissão de 

Licitações e Equipe Técnica; numerados e em seguida disponibilizados para análise dos representantes presentes.  

O representante da empresa KOL SOLUÇÕES EM GESTÃO DO CONHECIMENTO LTDA apresenta os seguintes 

questionamentos: “ Empresa Estudar: o atestado emitido pela empresa SEBRAE é referente a operação e não de 

desenvolvimento de conteúdo, conforme o objeto do edital. A empresa não apresentou os currículos conforme 

solicitado 2.1.3.b do termo de referência não comprovando a experiência de seus colaboradores. O case 1 

referente a empresa Arquimedes não possui carta atestando veracidade. Empresa Benner. Não discriminou os 

prazos de atendimento para cursos de 8h conforme item 2.1.3.c do termo de referência. Empresa não demonstrou 

modelo de atendimento articulado com os prazos de entrega, conforme item 2.1.3.c do termo de referência. O 

colaborador Frank Paris não apresentou certificado conforme solicitado no item 2.1.3.b. A empresa não apresentou 

certificado referente ao colaborador Jhonatan Edi Mervan Carneiro, conforme item 2.1.3.b do termo de referência. 

O case/atestado fornecido pela empresa VouClicar.com não possui assinatura. Empresa Dtcom: a empresa não 

apresentou que seu modelo de atendimento está articulado com os prazos de entrega conforme item 2.1.3.c do 

termo de referência. A empresa não apresentou carta timbrada atestando a veracidade das informações contidas 

nos cases conforme item 2.3 do termo de referência. Não apresentou o mínimo de atestados solicitados no item 

2.1.3.a do termo de referência comprovando o tempo de fidelidade. Empresa Webaula: os atestados de 

capacidade técnica solicitados para comprovação do item 2.1.3 A do termo de referência são cópias não 

autenticadas”. O representante da empresa DTCOM DIRECT TO COMPANY S/A apresenta os seguintes 

questionamentos: “ A empresa Benner não apresentou de forma detalhada e explicativa a estratégia de 

desenvolvimento, principalmente quanto ao conceito utilizado para atender o raciocínio básico, cfe item 2.1.3 do 

Anexo I. Quanto ao case da empresa Advocacia Bellinati Perez, não apresentou cronograma de execução. O case 

da empresa Vouclicar não foi apresentado em papel timbrado do cliente e nem mesmo assinatura do cliente. A 

empresa apresentou a profissional Fernanda Sasso como pedagoga, sendo que sua formação é bacharel em 

Letras. O profissional Frank Paris ainda não é graduado, não atendendo as exigências editalícias. A profissional 

Jessica dos Santos é formada em Letras, mas sua responsabilidade no projeto é de análise pedagógica, sem que 

a profissional tenha qualquer especialização nesta área. Profissional Jhonatan Edi ainda não possui graduação. 

Profissional Katia Roseana também não possui graduação. A profissional Natalya Gonçalves possui uma formação 

que não condiz com a função desempenhada no projeto. Vinícius dos Santos ainda não possui graduação, mesma 

situação do profissional Wesley de Andrade. Empresa também não apresentou a infraestrutura e os recursos 

materiais à disposição do projeto, conforme item “b” 2.1.3 do Anexo I. A empresa IEA apresentou cronograma de 

execução de um curso em 45 meses, conforme pág. 58/196, ultrapassando o prazo máximo de 90 dias, conforme 
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exigido no edital. No item 2.3 do Anexo I exige que os 02 (dois) cases sejam comprovados pelos clientes, através 

de carta timbrada, porém a empresa apresentou tais cases sem tais requisitos, ou seja, sem timbre do cliente e 

nem assinatura destes, devendo portanto ser desconsideradas. A empresa Estudar na apresentação da equipe 

deixou de apresentar a experiência dos profissionais em forma de currículo resumido. A empresa apresentou os 

cases em desconformidade com o item 2.3 do Anexo I, pois estes não possuíam comprovação dos clientes, 

através de carta timbrada. Ainda em relação aos cases, a empresa apresenta cronograma de execução do curso 

Arquimedes de 07 meses, o que fere totalmente com os prazos de execução estipulados no edital. No cronograma 

do curso PROVE e na própria descrição deste, não trata de desenvolvimento de cursos EaD, trata-se apenas de 

licenciamentos de conteúdos institucionais e gestão. A empresa não apresentou as instalações, infraestrutura e os 

recursos materiais que estarão disponíveis no projeto, conforme item 2.1.3 “b” do Anexo I. A empresa KOL 

apresenta profissional Lucimara Terra com Designer Institucional, sendo que ela possui bacharelado em 

Administração, sendo que a experiência dela nesta função ocorreu apenas na empresa KOL. A profissional Maria 

Helena é formada em Engenharia Eletricista – opção eletrônica e não tem Ciência da Computação, não há 

compatibilidade na formação acadêmica com a função a ser desenvolvida. A empresa não descreve como ocorre o 

controle de qualidade em detalhes. O item 2.3 do Anexo I é claro na exigência de que os cases sejam 

devidamente comprovados pelos clientes, através de carta timbrada, o simples atestado de capacidade técnica 

fazendo referência a um documento anexo não comprova que o cliente valida todo o plano estratégico de 

desenvolvimento referente aos serviços prestados, portanto tais documentos devem ser desconsiderados por não 

atender a exigência do item 2.3. A empresa WEBAULA apresenta profissional Ronystones Batista como Designer, 

porém não apresenta o diploma superior. A profissional Fabíola Campos de Arruda não possui correlação entre a 

formação acadêmica e a área de atuação.  A empresa apresentou os cases em desconformidade com o item 2.3 

do Anexo I, pois tal item exige que estes sejam devidamente comprovados pelos clientes, através da carta 

timbrada, as declarações apresentadas não comprovam que os clientes atestaram a forma como o raciocínio 

básico, a estratégica de desenvolvimento e o cronograma foi descrito pela Webaula. O representante da empresa 

INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS apresenta os seguintes questionamentos: I -  “Fabrico (Kol Soluções 

Ltda): (i) em relação ao Plano de Desenvolvimento Estratégico (item 2.3 do Anexo I), o primeiro case apresentado, 

relativo ao SENAI (pgs 135-160 da proposta) não atende ao item “raciocínio básico”. A licitante apenas descreve o 

escopo do trabalho desenvolvido, o que não atende a necessidade de, digo, demonstração de “seu entendimento 

sobre a necessidade dos clientes” como exigido. (ii) em consequência do item anterior, entendemos estar 

comprometida a análise do aspecto sobre “estratégia de desenvolvimento”. Como a licitante não apresentou a 

“necessidade do cliente”, impossível verificar se o conceito atendeu a demanda. (iii) a descrição apresentada 

quanto a sistemática do controle (item 2.1.3 alínea “d” do Anexo I) é vaga e abstrata, sem indicações específicas 

dos instrumentos, métodos, ambiente nem qualificação da equipe. (iv) são incompatíveis a função alocada e a 

formação dos profissionais indicados pela licitante. Ou seja, o profissional indicado para determinada função 

possui formação de outras áreas, que não lhe qualifica para a área alocada. São os seguintes profissionais: (a) 

Juliano Souza: formação em geologia não lhe qualifica à função de designer institucional; (b) Andrea Passos: 

formação em Eng. de Produção, incompatível para designer institucional; (c) Lucimara Tessa: formação em 

Administração, incompatível para gestão de processos; (d) Maria Jaeger: formação em Eng. Elétrica, incompatível 

com técnica de educação; (e) Mariana Silva: formação em Administração, incompatível com consultor educacional; 

(f) Norton Moreira: formação em Informática, incompatível com gestão de projetos; (g) Rita Malheiros: formação em 

Eng. de Produção, incompatível com coordenação de desenvolvimento de conteúdo. II – Webaula: (i) o atestado 

técnico à pagina 27 da proposta diz respeito a objeto incompatível com a presente licitação. (ii) os atestados às 

paginas 28 e 29/30 das propostas dizem respeito ao mesmo projeto. Ou seja, são dois documentos distintos, mas 

que referem-se ao mesmo objeto. (iii) o atestado às paginas 31/32 da proposta repete novamente um serviço 

prestado dentro do objeto prestado ao Sebrae/MA. Observe no site www.ead.sebrae.com.br que todos os itens 



 
 
 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS TÉCNICAS DO  EDITAL DE CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA SESI/SENAI Nº 1687/2012 – SERVIÇO DE DESENV OLVIMENTO DE CURSOS A 

DISTÂNCIA  

 3 / 4

dizem respeito a uma mesma contratação. (iv) incompatibilidade entre formação e função designada para os 

seguintes profissionais: (a) Ronystones Batista: formado em sistema da informação, incompatível com designer. 

(b) Fabiola Arruda: formada em Direito, incompatível com designer. (c) Ely Filho: formado em Educação Física, 

incompatível com gestão de projetos. (d) Mariana Cardoso: formada em Psicologia, incompatível com gestão de 

projetos. (e) Danielli Almeida: formação em Banco de Dados (veja diploma, já que há erro na tabela), incompatível 

com gestão de projetos. (v) quanto à capacidade de atendimento a licitante indica um site para verificação do 

ambiente da homologação do curso. Porém, a licitante não fornece os dados para acesso (login e senha). (vi) 

faltam os certificados/diplomas dos profissionais Ronystones e Fabíola. (viii) os atestados não estão autenticados. 

III – Estudar: (i) licitante não indica as funções dos profissionais. (ii) os profissionais Giorgi Fernandes e Wendell 

Aguiar apresentaram apenas declaração de conclusão de cursos, o que não supre a exigência de certificado ou 

diploma. (iii) não indicam os dados para acesso ao ambiente de homologação. (iv) na estratégia de 

desenvolvimento de seus cases, a licitante não indica os “resultados obtidos” nem as “lições aprendidas”. (v) o 

case apresentado não está com sua veracidade confirmada pelo cliente. IV – Benner: (i) a licitante não apresenta 

os 2 (dois) atestados necessários a prova da capacidade de atendimento. (ii) a descrição sobre a infraestrutura 

está superficial e imprecisa. A licitante não indica por exemplo, o número de postos de trabalho, sistemas 

operacionais ou recursos tecnológicos. A licitante desatende a alínea “d” do item 2.1.3 do Anexo I. (iii) a licitante 

não detalha em cronograma sua sistemática de atendimento, com isso ela não demostra que seu modelo está 

articulado com os prazos de entrega. (iv) a licitante não descreve o controle de qualidade de seus serviços. No 

item de sua proposta que deveria tratar do assunto, em verdade, a licitante discorre sobre a metodologia de 

desenvolvimento dos cursos. (v) não identifica a equipe de controle de qualidade. (vi) não indicam os dados para 

acesso ao ambiente de homologação. (vii) nos cases apresentados, a licitante não indica os prazos acordados 

nem o tempo de execução; (viii) não apresentou carta dos clientes ou seja os cases não estão validados pelos 

clientes; (ix) incompatibilidade entre a formação e a função alocada dos seguintes profissionais: (a) Fernanda 

Sasso e Jéssica Santos: formadas em letras, incompatível com a função de pedagoga; (x) os profissionais Frank 

Paris, Jhonatan Carneiro, Katia Santos, Vinicius Villa e Wesley Ferreira apresentaram apenas atestados de 

conclusão de curso, que não atendem a exigência de certificado ou diploma. V – DTCOM:  (i) A profissional 

Renata Bedmar apresentou apenas declaração de conclusão de curso; (ii) não foi apresentado diploma ou 

certificado da profissional Andrea Pinto; (iii) a licitante não indica os prazos em sua sistemática de atendimento; (iv) 

A licitante não descreve a metodologia do controle de qualidade. No item ela aborda aspectos do desenvolvimento 

de cursos; (v) não há indicação da equipe de controle de qualidade; (vi) a licitante não apresenta os atestados 

técnicos para comprovar sua capacidade de atendimento; (vii) nos cases, não constam as lições aprendidas nem a 

validação pelo cliente”. O representante da empresa WEBAULA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EDUCAÇÃO 

EDITORA S/A apresenta os seguintes questionamentos: “ IEA: 1) Não apresentou contrato de prestação de 

serviços ou registro em carteira profissional dos colaboradores. BENNER: 1) O colaborador Frank Paris não tem 

curso de graduação completo. Tem um atestado que não é original nem está autenticado que vem atestando que 

ele está matriculado no curso de Letras; 2) o colaborador Jhonatan Edi Mervan Carneiro também está na mesma 

situação anterior (não tem curso de graduação); 3) A colaboradora Katia Roseane Cortez dos Santos também não 

tem curso superior; 4) O colaborador Vinicius Santos Villa não possui curso superior; 5) O colaborador Wesley de 

Andrade Ferreira não possui curso superior; 6) não apresentou os atestados de capacitação/declaração clientes 

nos cases apresentados; 7) não apresentou os contratos de prestação de serviços ou registro em carteira 

profissional dos colaboradores. Estudar: 1) Não apresentou contrato de prestação de serviços ou registro em 

carteira profissional dos colaboradores conforme exigido em edital. KOL: 1) Não apresentou contrato de prestação 

de serviços ou registro em carteira profissional dos colaboradores conforme exigido em edital; 2) o diploma de Ana 

Beatriz B.S. Bittencourt não está autenticado (cópia simples). DTCOM: 1) Todos os diplomas e certificados não 

estão autenticados tampouco foram conferidos com o original pela comissão de licitação/cópia simples; 2) A 
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funcionária Renata Gonçalves Mello C. Bedmar não apresentou diploma de graduação mínimo solicitado/exigido 

em edital. Há apenas uma declaração de estar cursando o sexto período em 2011. Portanto, não tem como 

comprovar se terminou o curso. Além disso esta declaração não está autenticada e nem original. 3) O case 

SABESP a declaração não é papel timbrado da Sabesp (na folha está a logomarca da DTCOM e SABESP); 4) 

Faltou comprovar os contratos de prestação de serviços registro em carteira profissional dos colaboradores 

conforme exigido em Edital.” A Comissão suspende a sessão para análise dos questionamentos apresentados e 

julgamento das Propostas Técnicas, e informa que o julgamento da fase de Proposta Técnica será divulgado por 

e-mail e no site www.sistemafiep.org.br/licitacao/html , momento no qual se abrirá o prazo recursal conforme 

item 11 do edital. Todos os envelopes de Proposta Comercial permanecem com a mesa, ainda lacrados e 

inviolados, bem como os envelopes de proposta técnica das proponentes inabilitadas.  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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