ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 679/2017
Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito às 11:00, 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 continuidade aos trabalhos de abertura da CONCORRÊNCIA PÚBLICA
EDITAL SESI/SENAI nº 679/2017 convocado para CONTRATAÇÃO DE AGENCIA ESPECIALIZADA EM
MARKETING DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SESI SENAI PR. Registra-se a presença dos
representantes das seguintes empresa: EXPLAY INTERNET LTDA , MENTORES DESIGN LTDA e LOJA DOCE
COMUNICAÇÃO LTDA. Em sessão realizada no dia 26/03/18, a mesma foi suspensa obedecendo o prazo legal
recursal, onde no dia 27/03/18 a empresa ACTION LABS DESIGN E INOVAÇÃO LTDA-ME, a qual havia sido
inabilitada, encaminhou e-mail declinando do prazo recursal. Sendo assim, essa Comissão de Licitação agendou
sessão de continuidade conforme Comunicado I publicado no site. Diante disso, procedeu-se com a aberta dos
envelopes de proposta técnica das empresas habilitadas, as documentações foram assinadas por todos os
presentes. Registra-se que a proposta técnica da empresa RODRIGO HOFFMANN DA ROSA EIRELI – EPP foi
apresentada com 44 folhas + pen drive), da empresa EXPLAY INTERNET LTDA foi apresentada com 58 folhas +
2 CDs + 01 Livro referente ao Case item 3.2), da empresa MENTORES DESIGN LTDA – ME foi apresentada
com 88 folhas + 1 CD) e da empresa LOJA DOCE COMUNICAÇÃO LTDA foi apresentada com 116 folhas + 3
Pen drives). A empresa LOJA DOCE COMUNICAÇÃO LTDA realizou as seguintes considerações: “ A empresa
RODRIGO HOFFMANN DA ROSA EIRELI – EPP não apresenta o tempo mínimo comprovado para nenhum dos
profissionais indicados para atendimento da carta. A mesma apresentou atestados de capacidade técnica
incompatíveis com o objeto da licitação e também não apresentou as áreas de BI e pesquisa no fluxo de
atendimento. A empresa RODRIGO HOFFMANN DA ROSA EIRELI – EPP apresentou diagramação
incompatível com o solicitado no edital (Arial 12). A empresa MENTORES DESIGN LTDA não apresentou os
documentos todos no padrão “Arial 12” e o cliente não assinou a carta timbrada da comprovação de
atendimento. O gerente de conta não comprova o tempo mínimo de experiência assim como o Analista de BI. Na
apresentação da estratégia de comunicação digital o documento ultrapassou as 30 linhas máximas estipuladas.
A empresa EXPLAY INTERNET LTDA não apresentou a comprovação do tempo de trabalho dos profissionais
indicados. Os atestados não apresentam o tempo de contrato e foram apresentados como anexos. Nos
documentos do case e do exercício é ultrapassado o limite máximo de 30 linhas proposto no edital. Na
apresentação da proposta técnica não foi observado o tamanho da fonte (12). Ressaltamos que o que mais
chamou atenção foi o não cumprimento das 30 linhas de limite máximo da apresentação da estratégia de
comunicação digital no case. E ainda na apresentação do exercício o não cumprimento, na estratégia de
comunicação digital, de limite de 30 linhas por página, limite utilizado de 3 páginas e a inserção de um diagrama.
Ressaltamos que também não respeitou o limite de 30 linhas na apresentação da viabilidade técnica do
exercício”. A empresa EXPLAY INTERNET LTDA realizou as seguintes observações: “ Sobre a empresa
RODRIGO HOFFMANN DA ROSA EIRELI – EPP; 1 – não tem clientes dos segmentos solicitados; 2 – não
imprimiu em frente e verso; 3 - apresenta numerações conflitantes nas páginas; 4 – apresentou gerente de conta
sem especialização; 5 – apresentou atendimento dedicado sem especialização; 6 – não apresentou declaração
de capacidade de atendimento; 7 – apresentou atestados de capacidade técnica sem papel timbrado ou carimbo
dos clientes. Sobre o concorrente LOJA DOCE COMUNICAÇÃO LTDA: 1 – apresenta apenas 1 cliente na
relação nominal de clientes por segmento, sem papel timbrado ou assinatura; 2 – atendimento dedicado não tem
pós; nem gerente; 3 – numeração confusa de páginas – vide pág 37 ou 55; 4 – não imprimiram frente e verso; 5
– profissional de BI tem apenas 2 anos de experiência com a atividade; 6 – documento sem carimbo – atestado
da página 82 também sem CNPJ; 7 – documento da página 83 não é original, apenas cópia carimbada; 8 – nem
todo o documento está em arial 12; 9 – documento da página 84 não está em carimbo original, apenas cópia.
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Sobre o concorrente MENTORES DESIGN LTDA: 1 – numeração dúbia nas páginas; 2 – comprovação de
atendimento de cliente sem papel timbrado. Além disso, o mesmo documento não representa cliente atual, mas
sim compromisso encerrado em 15-06-17; 3 – os demais idem, sendo um deles Duomo, inclusive sem
assinatura; 4 – não imprimiram frente e verso; 5 – em sistemática de atendimento, faltou declaração de estrutura
de trabalho da licitante; 6 – não apresentou tabela de prazos da sistemática de atendimento; 7 – não comprovou
pós-graduação do atendimento dedicado; 8 – profissional de Business Inteligence não tem tal qualificação em
seu CV”. Haja vista necessidade de avaliação técnica e conferência dos documentos de proposta tecnica
apresentados, a Comissão de Licitações resolveu suspender a sessão, informando que será convocada sessão
pública oportunamente para continuidade do certame. O envelope de proposta técnica da empresa ACTION
LABS DESIGN E INOVAÇÃO LTDA-ME permanece lacrado e inviolado com a Comissão de Licitação até a
conclusão do processo. E todos os envelopes de proposta comercial permanecem de posse da Comissão
lacrados e inviolados até a conclusão do processo. 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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