
 
 
 

ATA DA SESSÃO PÚLBICA DE ABERTURA 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA SESI Nº 702/2018 

 

 1 / 2

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às 14h00min, na sede do Serviço Social 

da Indústria, na cidade de Curitiba, a Comissão de Licitações do Sistema FIEP e sua Equipe de Apoio deram início 

aos trabalhos de abertura do EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA Nº 702/2018, destinado a CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE – PARANAGUÁ E RIO 

BRANCO DO SUL. Iniciada a sessão foram recebidos os envelopes de habilitação e proposta comercial, ambos 

lacrados, das empresas: AMPLUS SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME (participante dos Lotes 01 

e 02), da empresa: CLINILAB CENTRO MEDICO AUXILIAR LTDA (participante do Lote 012) e da empresa 

LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS NAÇÕES LTDA (participante do Lote 02). A Comissão de 

Licitação inicialmente menciona que, conforme o item 7.6 do preambulo do Edital, onde diz: “Com base no Art. 

16, do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI-PR, será facultado à Comissão de Licitações 

inverter o procedimento, abrindo primeiramente os envelopes de N° 02, contendo PROPOSTAS COMERCIAIS, 

classificando os proponentes pela ordem crescente dos menores preços unitários por item, e só então abrindo os 

envelopes de N° 01, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, iniciando com o do proponente classificado 

em primeiro lugar, e assim sucessivamente, se necessário.”, a Comissão estará efetuando a inversão de fases 

para esta licitação. Abertos os envelopes de preços, registra-se que a proposta comercial da empresa: AMPLUS 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME para o Lote 01 foi apresentada com 07 (sete) folhas e foi 

concedido o percentual de desconto de 0,1 % (zero virgula um por cento) e Lote 02 foi apresentada com 01 (uma) 

folha e foi concedido o percentual de 0,24 % (zero virgula vinte e quatro por cento); da empresa  CLINILAB 

CENTRO MEDICO AUXILIAR LTDA  para o Lote 02 foi apresentada com 20 (vinte) folhas e com valor de CH de  

0,21 e da empresa LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS NAÇÕES LTDA para o Lote 02 foi apresentada 

com 01 (uma) folhas e com valor de CH de  0,25. Não havendo considerações em relação as propostas 

comerciais, a Comissão de Licitação procedeu com a continuidade ao certame, onde todas as empresa restaram 

CLASSIFICADAS, e efetuando a abertura dos envelopes de habitação de todos os proponentes. Abertos os 

envelopes de habilitação das empresas participantes, os documentos foram vistados pela Comissão, Equipe 

Técnica e em seguida por todos os presentes. A Comissão de Licitações registrou que a documentação de 

habilitação da empresa AMPLUS SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME   para o Lote 01 foi 

apresentada com 83 (oitenta e três) folhas e para o Lote 02 foi apresentada com 92 (noventa e duas) folhas; da 

empresa CLINILAB CENTRO MEDICO AUXILIAR LTDA  para o Lote 02 foi apresentada com 36 (trinta e seis) 

folhas e da empresa LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS NAÇÕES LTDA  para o Lote 02 foi 

apresentada com 68 (sessenta e oito) folhas mais 02 (duas) folhas de Procuração. A Comissão realizou consulta 

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

empresas IDÔNEAS. Considerações da área técnica e da Comissão de Licitações: “Sobre a empresa AMPLUS 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME: deixou de apresentar o item 4.3.1 alínea ‘c’ do Anexo II 

(Crefito), deixou de apresentar os documentos do item 4.3.4 alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ da subcontratada e apresentou a 

alínea ‘a’ da proponente vencida. Diante disso considera-se a empresa inabilitada para o Lote 01, porém, tendo em 

vista ser a única proponente para este Lote, a Comissão de Licitações, com base no item 19.12 do Edital, concede 

o prazo de 05 dias úteis para regularização da documentação, o qual se encerra no dia 02/10/2018 às 18h. Sobre 

a empresa CLINILAB CENTRO MEDICO AUXILIAR LTDA: deixou de apresentar o item 4.2, alíneas ‘k’, ‘l’ ou ‘m’ do 

preambulo do Edital e alínea ‘f’ foi apresentada como positiva, e ainda, deixou de apresentar o item 4.4.1 do Anexo 

II (não apresentou registro de comprovante de pessoa jurídica). Apresentou o item 4.2, alínea ‘d’ do preambulo do 

Edital fora da vigência. Diante disso considera-se a empresa inabilitada para o Lote 02. Sobre a empresa 

LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS NAÇÕES LTDA: não apesentou o item 4.4.3 (registro do PGRSS), 

sendo assim resta inabilitada para o Lote 02.” A empresa LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS 
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NAÇÕES LTDA fez as seguintes considerações: “Sobre a empresa CLINILAB: Verificar documento  para 

autenticar alvará, licença sanitária (original). Certidão de débito tributário federal vencida. Certidão municipal 

positiva. Referente a empresa AMPLUS: o objeto do contrato social não prevê atendimento e análises clinicas. 

Não tem declaração de capacidade técnica, não apresentou PGRSS, não apresentou certidão negativa de falência 

e alvará vencido com validade 31/12/17.” A empresa CLINILAB CENTRO MEDICO AUXILIAR LTDA realizou as 

seguintes observações: “Sobre a empresa LANAC: PGRSS não tem nenhum parecer da vigilância sanitária 

municipal, assim não demonstra nenhuma revisão ou que o documento passou por uma pessoa responsável para 

validar o documento. A empresa solicita registrar em ata que a sua CND federal foi apresentada com data invalida 

mas está com CND federal no e-mail do representante com a validade correta.” Quanto ao representante dispor do 

documento em seu e-mail, a Comissão de Licitação informa que não é aceita inclusão de documento posterior, 

ferindo o princípio da isonomia, impessoalidade, legalidade e atendimento ao instrumento convocatório. A 

Comissão de Licitações verificou que a empresa AMPLUS SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME 

apresentou como subcontratada a empresa CLINILAB CENTRO MEDICO AUXILIAR LTDA, bem como, verificou 

que a empresa CLINILAB CENTRO MEDICO AUXILIAR LTDA apresentou atestado de capacidade técnica 

fornecido pela empresa AMPLUS SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME. Diante disso, entende-se 

que houve quebra de sigilo da proposta comercial, uma vez que ambas estão participando do mesmo Lote, 

caracterizando conluio. Sendo assim, as empresas CLINILAB CENTRO MEDICO AUXILIAR LTDA e AMPLUS 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME restaram inabilitadas. Haja vista necessidade de respeito ao 

direito de recurso, a Comissão de Licitações suspender o certame por 5 (cinco) dias úteis, a contar a publicação 

desta Ata no site do Sistema FIEP. A Comissão de Licitações do Sistema FIEP anunciou que o julgamento será 

divulgado no site www.sistemafiep.org.br/licitacao/html. Nada mais havendo a tratar, a Comissão de Licitações 

do Sistema FIEP encerra esta sessão, determinando a lavratura da ATA que vai por todos os presentes assinada. 
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