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Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove às 14:00, 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, deu início aos trabalhos de continuidade do PREGÃO PRESENCIAL EDITAL SESI/SENAI nº 

381/2018 convocado para REGISTRO DE PREÇO – AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA UNIDADES DO 

SESI/SENAI PR. O pregoeiro registra a presença do representante da empresa Nova Russia Comércio de Águas 

Ltda. Inicia-se a sessão lendo a Ata de sessão reservada “...(Os documentos apresentados pela empresa ÁGUA 

NOBRE DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA atendeu todos os requisitos solicitado em Edital, restando 

assim a empresa Habilitada. A empresa OSMAR ASSIS DE ABREU - ÁGUA MINERAL apresentou o item 4 

alínea “a” em cópia simples e alínea “b” do Anexo II em cópia simples e com data de vencimento expirada, sendo 

assim a empresa restou Inabilitada. Conforme item 7.17 “Se a empresa que apresentou o menor preço for 

inabilitada ou descumprir qualquer outra exigência do edital, caberá à Comissão de Licitações do SESI/SENAI 

autorizar o Pregoeiro a convocar o autor do segundo menor lance e, se necessário, observada a ordem 

crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade, estabelecido 

neste edital”, sendo assim, fica agendada Sessão de Continuidade para o LOTE 04 no dia 10/01/2019 as 

14:00)...” O Pregoeiro negociou com o representando da empresa Nova Rússia Comércio de Águas Ltda. o valor 

de R$19.600,00 igualando o valor do lance com a empresa primeira colocada. Dando continuidade ao certame, 

foi aberto o envelope de Habilitação da empresa arrematante 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 

Nova Russia Comércio de Águas Ltda foi apresentada com 38 (trinta e oito) folhas. Não houve observações com 

relação aos documentos apresentados. Haja vista necessidade de avaliação técnica dos documentos 

apresentados, o Pregoeiro resolveu suspender a sessão, informando que será convocada sessão pública 

oportunamente para continuidade do certame. 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. 
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