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Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito às 09h, 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, deu início aos trabalhos de abertura do PREGÃO PRESENCIAL EDITAL 

(SESI/SENAI) 1088/2017 convocado para REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA SESI SENAI MARINGÁ. A comissão informa que 

foram recebidos por emissário os envelopes de habilitação e proposta comercial, ambos lacrados, da empresa: 

SCHERMAK COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA. Iniciada a sessão foram 

recebidos os envelopes de habilitação e proposta comercial, ambos lacrados, da empresa: DANILO HAUAGGE 

DE MELO ME. A Pregoeira informa ao proponente presente a respeito dos atos procedimentares que nortearão 

a Sessão de Pregão que agora tem início. Em seguida, é examinada a credencial do representante e 

documentos da empresa DANILO HAUAGGE DE MELO ME. O representante foi credenciado. Os envelopes de 

Proposta Comercial foram abertos e o seu conteúdo analisado de acordo com as especificações. A Pregoeira 

realizou consulta ao link http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam conforme exigência do Edital, 

restando as empresas IDÔNEAS. A Pregoeira registrou que a proposta comercial da empresa SCHERMAK 

COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA foi apresentada com 01 (uma) folha e a 

empresa DANILO HAUAGGE DE MELO ME foi apresentado com 01 (uma) folha. Os documentos foram vistados 

pela Pregoeira, equipe de apoio e por todos os presentes. A proponente DANILO HAUAGGE DE MELO ME 

realizou a seguinte observação: “Solicito uma diligência a proposta da empresa SCHERMAK COMÉRCIO DE 

MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA  devido ao valor do item 07 (encadernação capa dura), por 

estar com o preço inexequível, e muito fora do preço de mercado, visto que este item a quantidade máxima de 

37 unidades e os outros itens ficaram com valor cheio do edital, caracterizando uma manobra para ganhar o 

pregão”. Haja vista necessidade de avaliação técnica dos documentos apresentados, a Pregoeira resolveu 

suspender a sessão, informando que será convocada sessão pública oportunamente para continuidade do 

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

por todos assinada. 
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