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Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove às nove horas, 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 

SENAI CIC nº 897/2018 convocado para AQUISIÇÃO DE REAGENTE QUÍMICO PARA USO DO 

LABORATÓRIO DA UNIDADE SENAI CIC. A comissão informa que foram recebidos por emissário os 

envelopes de habilitação e proposta comercial, ambos lacrados, das empresas: UMWELT BIOTECNOLOGIA 

AMBIENTAL e METAQUIMICA PRODUTOS LYDA EPP. Iniciada a sessão foram recebidos os envelopes de 

habilitação e proposta comercial, ambos lacrados, das empresas: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA; 

DIGICROM ANALITICA LTDA; LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA; NAVELAB 

COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP e INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS 

PARA LABORATORIOS LTDA. O Pregoeiro informa aos proponentes presentes a respeito dos atos 

procedimentares que nortearão a Sessão de Pregão que agora tem início. Em seguida, são examinadas as 

credenciais dos representantes e documentos das empresas. Os representantes legais das empresas 

participantes estão credenciados. Os envelopes de Proposta Comercial foram abertos e o seu conteúdo 

analisado de acordo com as especificações. A Comissão realizou consulta ao link 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc e 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php conforme exigência do Edital, restando as empresas 

IDÔNEAS. O Pregoeiro registrou que a proposta comercial da empresa: UMWELT BIOTECNOLOGIA 

AMBIENTAL foi apresentada com 03 (três) folhas; METAQUIMICA PRODUTOS LYDA EPP foi apresentada com 

01 (uma) folha; IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA foi apresentada com 03 (três) folhas; DIGICROM 

ANALITICA LTDA foi apresentada com 02 (duas) folhas + 1 (um) CD; LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS 

E HOSPITALARES LTDA foi apresentada com 23 (vinte e três) folhas; NAVELAB COMERCIO DE PRODUTOS 

PARA LABORATORIO LTDA EPP foi apresentada com 103 (cento e três) folhas e INDUSLAB COMERCIO DE 

PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA foi apresentada com 16 (dezesseis) folhas. Os documentos foram 

vistados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e por todos os presentes. Não houve observações com relação aos 

documentos apresentados.  O Pregoeiro informou que a fase de propostas está encerrada e sobre a mesma não 

cabe mais pedido de reconsideração e deu andamento ao procedimento do pregão e registrou os valores 

cotados. Todas as empresas foram CLASSIFICADAS.  Na fase de lances após negociação, foram obtidos os 

arremates conforme mapa anexo a esta Ata. Dando continuidade ao certame, foram abertos os envelopes de 

Habilitação das empresas arrematantes e os documentos foram vistados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e por 

todos os presentes. O Pregoeiro registrou que a documentação de habilitação da empresa: DIGICROM 

ANALITICA LTDA foi apresentada com 27 (vinte e sete) folhas; IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA foi 

apresentada com 16 (dezesseis) folhas; INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS 

LTDA foi apresentada com 12 (doze) folhas; LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES 

LTDA foi apresentada com 21 (vinte e uma) folhas; NAVELAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA 

LABORATORIO LTDA EPP foi apresentada com 11 (onze) folhas e UMWELT BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL 

xxx foi apresentada com 11 (onze) folhas. A proponente LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E 

HOSPITALARES LTDA realizou a seguinte observação: “Sr. Pregoeiro, solicito considerar minha solicitação 

verbal de anular lance ofertado sobre o item 38. Constatei falha de minha parte, ofertando lance errado, cujo 

cumprimento implicará e prejuízo de valor”. O Pregoeiro responde que conforme o item 8.4 do preâmbulo do 

edital: “Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades estabelecidas no item 16 deste edital”. Haja vista necessidade de avaliação técnica dos documentos 

apresentados, o Pregoeiro resolveu suspender a sessão, informando que será convocada sessão pública 
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oportunamente para continuidade do certame. Conforme exigência constante no Anexo II do edital, os 

proponentes arrematantes deverão efetuar o cadastro no Portal do Fornecedor dentro do prazo de 02 (dois) dias 

úteis (até as 18h00 do dia 25/01/2018). A Comissão informou ao arrematante que a proposta deverá ser 

reajustada conforme previsto no item 6.20 do Edital, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis (até as 18h00min do 

dia 25/01/2018). O Pregoeiro anunciou que o resultado deste Pregão será divulgado no site 

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

determinando a lavratura da ATA que foi por todos assinada. 

 

COMISSÃO: 

Luciano de Freitas Trindade 
Membro da Comissão de Licitação e Pregoeiro 

Claudia Maria Sluga 
Comissão de Licitação  

Alessandra Teodoro Silvério 
Comissão de Licitação 

Renato Gomes Pierote 
Comissão de Licitação 

 

FORNECEDOR 

CHRISTIAN KURT BORN  
IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA 

HILLES BUENO 
DIGICROM ANALITICA LTDA 

LEANDRO SANCHES FONSECA 
LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E 

HOSPITALARES LTDA 

JOAO FERNANDES DREHER 
NAVELAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA 

LABORATORIO LTDA EPP 

VILIAN DOS PASSOS CORREA 
INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA 

LABORATORIOS LTDA 
 

 


