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ATA DE SESSÃO PÚBLICA POR LOTE 
 

     

   

Informações geradas em  08/12/2021 08:02:44 
 

    

      

    

Por GUSTAVO FERNANDES BORGES 
 

    

      

      

Unidade compradora: Federação das Indústrias do Estado de SC | Tipo de processo: Nacional Brasil | Moeda: Real (R$)   
 

 

      

Estilo: Ranking | Situação: Fracassado | Nº Edital: PE-1908/21 | Início da disputa: 27/10/2021 10:00 
 

 

      

Data inicial de propostas: 18/10/2021 16:50:00 | Data final de propostas: 27/10/2021 09:50:00 |  
 

 

      

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de software, para gestão de recrutamento e  
seleção de profissionais para as entidades FIESC, IEL, SENAI e SESI, na modalidade de software como serviço  (SaaS), 
incluindo licenciamento, serviços de implantação, capacitação, suporte técnico, manutenção e atualização  tecnológica, 
conforme condições e exigências deste Edital. | Nr. Processo: PE-1908/21 

 

 

      

 

  

    

Na data e horário marcado, no portal de compras, em sessão aberta ao público, instalaram-se os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação com 
finalidade específica de realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico. Todas as empresas cadastradas no portal de compras da FIESC e suas 
Entidades, para atendimento deste objeto foram avisadas do presente certame. Os licitantes, o(s) item(s), o(s) preço(s) e a(s) marca(s) encontram-se 
abaixo registrados: 

 

 

   

Etapa de lances 

Não houve 
licitantes 
vencedores. 
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Chat ocorrido durante o Pregão Eletrônico. 

Data Usuário Mensagem 

27/10/2021 10:00:27 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Bom dia, Srs. Licitantes! Está aberto o Pregão Eletrônico 1908/2021 para etapa de lances. 

27/10/2021 10:01:00 Sistema Abertura do lote 1 para lances. Justificativa: Iniciada a etapa de lances.. 

27/10/2021 10:02:33 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Fornecedores, existem lances acima do valor de estimativa e não poderá ser adquirido. Por 
favor, melhore seu lance. 

27/10/2021 10:12:31 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Prezados, logo iniciaremos o auto encerramento e pode não haver mais tempo para lances, pois 
o lote pode ser encerrado entre qualquer fração de segundo e 30min. Portanto, efetuem seus 
lances. 

27/10/2021 10:15:20 Sistema O lote 1 do pregão eletrônico entrou em processo de auto-encerramento com sucesso  e será 
encerrado em até 30 minuto(s). Justificativa: Iniciado. ; 

27/10/2021 10:41:54 Sistema O lote 1 foi encerrado com sucesso. 

27/10/2021 10:44:53 Sistema Início da fase de Negociação/ Habilitação/ Aceitabilidade. 

27/10/2021 10:45:49 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Fornecedor vencedor, sua empresa tem 2 dias úteis para envio da documentação de habilitação 
e proposta com especificações técnicas completas + prospecto e certificações - se assim pedir o 
Edital e seus anexos, em originais e/ou autenticadas, conforme determina o Edital.  Para 
adiantar DEVERÃO ser anexados, em ATÉ 4 HORAS, no Portal de Compras, clicando no clip 
amarelo ao lado do nome do produto ou lote e anexando os documentos após clicar em 
“Habilitação”.  

27/10/2021 10:46:00 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

A data de retorno para atualização do status do pregão será informada via chat deste Portal. 
Favor acompanhar frequentemente o chat. 

27/10/2021 10:46:09 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Agradecemos seu interesse em contratar conosco e desejamos um bom dia! 

27/10/2021 10:46:18 Sistema Chat bloqueado. 

27/10/2021 17:02:26 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Prezados Fornecedores, boa tarde! Informamos a data de retorno nesse Portal para realização 
do julgamento do pregão e prosseguimento dos trâmites: 28/10/2021 às 09h. 

28/10/2021 09:00:41 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Bom dia, fornecedores! Conforme agendado, estamos retornando para atualizar o status da 
sessão. 

28/10/2021 09:01:18 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Informamos que, após análise dos documentos de Habilitação e Proposta da MENVIE 
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, os mesmos foram considerados em DESACORDO com o 
exigido em Edital, estando desta forma a empresa INABILITADA no certame.  

28/10/2021 09:02:31 Sistema O participante Menvie Processamento de Dados Ltda  foi inabilitado. Justificativa: Informamos 
que, após análise dos documentos de Habilitação e Proposta da MENVIE PROCESSAMENTO DE 
DADOS LTDA, os mesmos foram considerados em DESACORDO com o exigido em Edital, 
estando desta forma a empresa INABILITADA no certame.; 

28/10/2021 09:02:50 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Por este motivo, convocamos o próximo colocado pela ordem classificatória: INFOJOBS BRASIL 
ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. 

28/10/2021 09:03:17 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Fornecedor segundo classificado, sua empresa tem 2 dias úteis para envio da documentação de 
habilitação e proposta com especificações técnicas completas + prospecto e certificações - se 
assim pedir o Edital e seus anexos, em originais e/ou autenticadas, conforme determina o 
Edital.  Para adiantar DEVERÃO ser anexados, em ATÉ 4 HORAS, no Portal de Compras, 
clicando no clip amarelo ao lado do nome do produto ou lote e anexando os documentos após 
clicar em “Habilitação”.  

28/10/2021 09:03:28 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

A data de retorno para atualização do status do pregão será informada via chat deste Portal. 
Favor acompanhar frequentemente o chat. 

28/10/2021 09:03:38 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Agradecemos seu interesse em contratar conosco e desejamos um bom dia! 

11/11/2021 16:08:03 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Prezados Fornecedores, boa tarde! Informamos a data de retorno nesse Portal para realização 
do julgamento do pregão e prosseguimento dos trâmites: 11/11/2021 às 16:50. 

11/11/2021 16:51:45 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Boa tarde, fornecedores! Conforme agendado, estamos retornando para atualizar o status da 
sessão. 

11/11/2021 16:52:02 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Informamos que, após análise da documentação de Habilitação e Proposta Comercial da 
empresa INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, os mesmos estão de acordo com 
o solicitado no Edital, estando desta forma a empresa classificada no certame. 

11/11/2021 16:52:31 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Assim, passaremos à fase da Prova de Conceito (PoC) que, em virtude da pandemia do corona 
vírus, será realizada em ambiente virtual, através do link https://meet.google.com/ghg-zbcc-
ecg?authuser=0, que fica agendada para o dia 17/11/2021 às 08h às 12h 

11/11/2021 16:52:43 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

 A PoC poderá ser acompanhada pelos demais participantes, caso haja interesse. Faz-se 
necessário informar que não serão permitidas manifestações durante a realização da prova, 
sendo necessário aguardar o final da realização do procedimento para eventuais 
esclarecimentos. 

11/11/2021 16:53:18 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Dúvidas poderão ser esclarecidas pela equipe técnica através do e-mail: 
gustavo.borges@fiesc.com.br 

11/11/2021 16:53:31 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Agradecemos a participação e desejamos uma boa tarde. 
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16/11/2021 17:39:04 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Prezados, a prova de conceito foi reagendada para o dia 19/11/2021, das 8h às 12h, no 
endereço https://meet.google.com/ghg-zbcc-ecg?authuser=0.  

25/11/2021 14:47:19 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Prezados Fornecedores, boa tarde! Informamos a data de retorno nesse Portal para realização 
do julgamento do pregão e prosseguimento dos trâmites: 26/11/2021 às 10h. 

26/11/2021 09:03:35 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Prezados Fornecedores, bom dia! Informamos a data de retorno nesse Portal para realização do 
julgamento do pregão e prosseguimento dos trâmites foi redesignada para 30/11/2021 às 16h. 
. 

30/11/2021 15:24:45 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Prezados, em razão de questões técnicas, suspendemos o julgamento deste pregão sem data 
para retorno.  

30/11/2021 15:24:55 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Nova data será divulgada neste Portal.  

02/12/2021 15:08:35 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

  Prezados Fornecedores, boa tarde! Informamos a data de retorno nesse Portal para realização 
do julgamento do pregão e prosseguimento dos trâmites foi redesignada para 03/12/2021 às 
9h.   

03/12/2021 09:01:42 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Bom dia, fornecedores! Conforme agendado, estamos retornando para atualizar o status da 
sessão. 

03/12/2021 09:03:09 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Informamos que, após análise dos requisitos apresentados na Prova de Conceito pela empresa 
INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, os mesmos foram considerados em 
DESACORDO com o exigido em Edital, estando desta forma a empresa INABILITADA no 
certame. 

03/12/2021 09:04:06 Sistema O participante INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. foi inabilitado. Justificativa: 
Após análise dos requisitos apresentados na Prova de Conceito pela empresa INFOJOBS BRASIL 
ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, os mesmos foram considerados em DESACORDO com o 
exigido em Edital, estando desta forma a empresa INABILITADA no certame. ; 

03/12/2021 09:04:31 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Por este motivo, convocamos o próximo colocado pela ordem classificatória: GUPY 
TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA.  

03/12/2021 09:05:01 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Fornecedor vencedor, sua empresa tem 02 (dois) dias úteis para envio da documentação de 
habilitação e proposta com especificações técnicas completas + prospecto e certificações - se 
assim pedir o Edital e seus anexos, em originais e/ou autenticadas, conforme determina o 
Edital.   

03/12/2021 09:09:02 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

O status do pregão será atualizado via chat e e-mail. Verifique sua caixa de SPAM. 

03/12/2021 09:09:15 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Agradecemos seu interesse em contratar conosco e desejamos um bom dia! 

07/12/2021 13:56:37 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Prezados Fornecedores, boa tarde! Informamos a data de retorno nesse Portal para realização 
do julgamento do pregão e prosseguimento dos trâmites: 07/12/21 às 16h. 

07/12/2021 16:01:31 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Prezados fornecedores, boa tarde! Retornamos ao pregão 1908/21. 

07/12/2021 16:02:08 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Informamos que a empresa GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA, 3ª classificada 
para o lote único, via e-mail (anexo ao processo neste portal de compras), na data de hoje, 
declinou de sua participação neste processo licitatório. 

07/12/2021 16:16:54 100 - SESI/SC - Departamento 
Regional 

Deste modo, não sendo o caso de proposta escoimada, uma vez que as empresas participantes 
foram inabilitadas pelo não atendimento dos requisitos obrigatórios da aquisição, declaramos a 
presente licitação fracassada.  

07/12/2021 16:17:21 Sistema O participante GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTD GUPY TECNOLOGIA EM 
RECRUTAMENTO foi inabilitado. Justificativa: A empresa GUPY TECNOLOGIA EM 
RECRUTAMENTO LTDA, 3ª classificada para o lote único, via e-mail (anexo ao processo neste 
portal de compras), na data de hoje, declinou de sua participação neste processo licitatório.; 

07/12/2021 16:21:07 Sistema Abertura do lote 1 para negociação. Justificativa: ok. 

07/12/2021 16:22:51 Sistema O(s) lote(s) 1 foi(ram) fracassados(s) e seu(s) lance(s) foi(ram) invalidado(s). Justificativa: 
Informamos que a empresa GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA, 3ª classificada 
para o lote único, via e-mail (anexo ao processo neste portal de compras), na data de hoje, 
declinou de sua participação neste processo licitatório. Deste modo, não sendo o caso de 
proposta escoimada, uma vez que as empresas participantes foram inabilitadas pelo não 
atendimento dos requisitos obrigatórios da aquisição, declaramos a presente licitação 
fracassada. 

08/12/2021 08:00:32 Sistema A sessão pública do pregão foi encerrada. Justificativa: ok; 

08/12/2021 08:02:09 Sistema O pregão eletrônico  foi configurado como fracassado. 
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Licitantes participantes  

CPF/CNPJ Razão social E-mail 

07.756.995/0001-64 INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. dayana.patrocinio@infojobs.com.br 

23.514.668/0001-52 GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTD GUPY 
TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO 

lucas.zanetti@gupy.com.br 

13.523.177/0001-14 Menvie Processamento de Dados Ltda  financeiro@menvie.com.br 
 

  

 

GUSTAVO FERNANDES BORGES 

Autoridade, Pregoeiro e Apoio técnico 
  

 

  

 

BENTO PATRICIO DA ROCHA MATOS 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

   

 

  

 

 

VALENCIA ROSANA MARTISN DE ALENCAR 
Membro da Comissão Permanente de Licitação  

  

  

   

  

 

LAWRENCE BRASIL DE OLIVEIRA  
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

   

 

   
 

  

   

Legenda 
   

 

 
 

 

   

 

 - Lance vencedor 
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ASSINATURAS ELETRÔNICAS 
 

     

  

Modalidade: Pregão eletrônico 
 

 

 Nr. Processo: PE-1908/21 
 

 

       

  

 

 


