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Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito às 15:30, 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, reuniram-se em sessão para dar continuidade aos trabalhos do PREGÃO 

PRESENCIAL EDITAL SENAI nº 1073/2017 convocado para AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA 

LABORATÓRIO ISI ELETROQUIMICA - PAC BNDES. Aberta a sessão, registra-se que não houve presença de 

representantes. Registra-se o conteúdo da Ata de Sessão reservada “Registra-se que em Ata de abertura 

realizada no dia 17/01/2018 a proponente TRIBAT DERIVADOS DE CHUMBO LTDA restou desclassificada. 

Sendo assim, visto ser a única proponente para o LOTE 02 foi concedido o prazo previsto no item 18.12 do Edital 

ao proponente TRIBAT DERIVADOS DE CHUMBO LTDA, a empresa cumpriu o prazo estabelecido e apresentou 

a documentação proposta comercial corrigindo os erros apontados em ata, restando CLASSIFICADA. Portanto, a 

Comissão convoca nova sessão pública para negociação e demais procedimentos. A sessão pública de 

continuidade será realizada no dia 24 de janeiro de 2018 às 15:30 Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira 

encerrou a sessão, determinando a lavratura da ATA que foi por todos assinada”. Na fase de lances, tendo em 

vista a ausência do representante, foi obtido da empresa TRIBAT DERIVADOS DE CHUMBO LTDA o arremate do 

LOTE 02 pelo valor total unitário de R$ 193.000,00 (cento e noventa e três mil trezentos reais), valor da proposta 

comercial apresentada. Dando continuidade ao certame, foi aberto o envelope de Habilitação da empresa 

arrematante e os documentos foram vistados pela pregoeira, equipe de apoio e por todos os presentes. Não houve 

observações com relação aos documentos apresentados. A empresa TRIBAT DERIVADOS DE CHUMBO LTDA 

foi HABILITADA. Conforme exigência constante no Anexo II do edital, o proponente arrematante deverá efetuar o 

cadastro no link http://compras.fiepr.org.br dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis (até as 18h00 do dia 

26/01/2018). A pregoeira anunciou que o resultado deste Pregão será divulgado no site 

www.sistemafiep.org.br/licitacao/html. Nada mais havendo a tratar, a pregoeira encerrou a sessão, determinando a 

lavratura da ATA que foi por todos assinada. 
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