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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 898/2018 

Aos vinte e quatro 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 inicio aos trabalhos de abertura do PREGÃO PRESENCIAL EDITAL 

SENAI CIC n° 898/2018 convocado para AQUISIÇÃO DE VIDRARIA E ACESSÓRIOS 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, da empresa* METAQUIMICA PRODUTOS 

LTDA EPP. Iniciada a sessão foram recebidos os envelopes de habilitação e proposta comercial, ambos 

lacrados, das empresas: OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, DIGICROM 

ANALÍTICA LTDA, IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA, NAVELAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA 

LABORATÓRIO LTDA EPP, J. KAMINSKI COM. DE UTLILIDADES E SERV. ADM LTDA. O Pregoeiro informa 

ao proponente presente a respeito dos atos procedimentares que nortearão a Sessão de Pregão que agora tem 

inicio. 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.qov.b  r/sancoes/ceis? ordena rPor= nom e&di recao= asc 	e 

www.cnj.ius.br/improbidade  adm/consultar requerido.php conforme exigência do Edital, restando as empresas 

IDÔNEAS. O Pregoeiro registrou que a proposta comercial da empresa METAQUIMICA PRODUTOS LTDA EPP 

foi apresentada com 04 (quatro) folhas, OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA com 08 

(oito) folhas, DIGICROM ANALITICA LTDA com 04 (quatro) e 01 (um) CD, IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS 

LTDA com 04 (quatro) folhas, NAVELAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA EPP, com 

03 (três) folhas e J. KAMINSKI COM. DE UTLILIDADES E SERV. ADM LTDA com 02 (duas) folhas. Os 

documentos foram vistados,.pelo Pregoeiro, equipe de apoio e por todds os presentes. O representante da 

empresa NAVELAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA EPP fez constar que a proposta 

da empresa METAQUIMICA PRODUTOS LTDA EP item 72 não atende a especificação, pois a marca Unifil não 

possui membrana branca, lisa, estéril e embalada individualmente. O Pregoeiro informa que a proposta da 

empresa OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA não está assinada pelo representante 

legal, portanto restou desclassifica* conforme item 4.2 do Edital. O item 20 ofertado pela empresa NAVELAB 

COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA EPP foi desclassificado devido apresentar valor 

irrisório, conforme item 4.7 do Edital. O Pregoeiro informou que a fase de propostas está encerrada e sobre a 

mesma não cabe mais pedido de reconsideração. O Pregoeiro deu andamento ao procedimento do pregão e 

registrou os valores cotados. As empresas DIGICROM ANALÍTICA LTDA, IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS 

LTDA, NAVELAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA EPP, J. KAMINSKI COM. DE 

UTLILIDADES E SERV. ADM LTDA METAQUIMICA PRODUTOS LTDA EPP foram CLASSIFICADAS. Na fase 

de lances após negociação, foi obtido das empresas o arremate dos itens conforme mapa de arremates anexo a 

ata. 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 das empresas: DIGICROM ANALÍTICA LTDA com 27 (vinte e sete) folhas, 

IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA com 13 (treze) folhas, NAVELAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA 

LABORATÓRIO LTDA EPP com 10 (dez) folhas, J. KAMINSKI COM. DE UTLILIDADES E SERV. ADM LTDA 

com 19 (dezenove) folhas, METAQUIMICA PRODUTOS LTDA EPP com 14 (quatorze) folhas. Não houve 

observações com relação aos documentos apresentados. As empresas foram HABILITADAS. Conforme 

exigência constante no Anexo II do edital, o proponente arrematante deverá efetuar o cadastro no Portal do 

Fornecedor dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis (até as 18h00 do dia 28/01/2019), A Comissão informou ao 
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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 18h0Omin do dia 28/01/2019). O envelope de habilitação da proponente OBJET 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA fica em posse da Comissão até o término do processo. 

O Pregoeiro anunciou que o resultado deste Pregão será divulgado no site 

www.sistemafiep.orq.billicitacao/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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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE CONTINUíDADE 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 898/2018 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito às onze 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 Continuidade do PREGÃO PRESENCIAL EDITAL 

SENAI CIC n° 898/2018 convocado para AQUISIÇÃO DE VIDRARIA E ACESSÓRIOS PARA USO DO 

LABORATÓRIO DA UNIDADE SENAI CIC. Registra-se a presença do representante da empresa J. KAMINSKI 

COM. DE UTLILIDADES E SERV. ADM LTDA, credenciado na sessão anterior. A comissão informa que na 

sessão realizada em 24/01/2019 o envelope da empresa INDUSLAB foi entregue para a Comissão de Licitação 

após a abertura do pregão, às 10:44, portanto o mesmo não foi aberto. Registra-se também, que os envelopes 

foram entregues na SEDE do SESI/SENAI anterior a data de abertura, mas equivocadamente em outro 

departamento. Para assegurar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, da probidade, da 

vinculação ao instrumento convocatório e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu 

caráter competitivo, esta Comissão realiza esta Sessão para abertura do envelope de proposta e registra-se 

seus valores referente a empresa INDUSLAB. O Pregoeiro informa que a proposta comercial da empresa 

INDUSLAB foi apresentada com 10 (dez) folhas. O Pregoeiro deu andamento ao procedimento do pregão e 

registrou os valores cotados. O Pregoeiro suspende a sessão para análise dos valores. O envelope de 

Habilitação da empresa INDUSLAB fica em posse da Comissão até a conclusão do processo. O Pregoeiro 

anunciou que o resultado deste Pregão será divulgado no site www.sistemafiep.orq.billicitacaothtml. Nada 

mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão, determinando a lavratura da ATA que foi por todos 

assinada. 
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