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Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e nove, as dezesseis horas, reuniu-se a 
Comissão de Compras e de Licitação, com os seguintes membros: MARINÊZ ISAAC 
MARQUES, LÚCIA APARECIDA DE FÁTIMA MATEUS, JOSÉ ANTONIO MARINHO ALVES 
DA SILVA, SONIA MARIA DA LUZ PEREIRA e ACELINO RODRIGLIES DE SOUZA 
(representante da Empresa Multiline), na sala de reuniões do Centro de Pesquisa do Pantanal, 
para abertura das propostas apresentadas pelas empresas participantes do Processo 
Licitatório sob a ~odal idade convite do Tipo ~ b n o r  ~ r e c o  por ltem. ~ d i t a l  n.O 02lCPP12009, 
cuio obieto foi aauisicão de eauipamentos para laboratório a fim de atender as necessidades do , 8 > 

projeto de pesquisa científica ikitulado "Agregando valor a biodiversidade de Mato Grosso: 
avaliação do potencial químico-farmacológico de espécies nativas do Pantanal Mato-grossense 
e entorno" que integra a Rede Pantaneira de Bioprospecção do Centro de Pesquisa do 
Pantanal, tudo em conformidade com o Edital e seus anexos. Foram convidadas a participar 
deste processo as seguintes empresas: a) Spectrum Química e Diagnóstica Ltda; b) Pró- 
Análise Científica Ltda; c) JKLAB Química, Diagnóstica e Segurança Ltda; d) Hexis 
Científica; e) Digilab Comércio de Acessórios para Laboratório Ltda; f) Interprise 
Instrumentos Analíticos; g) Coldlab Equipamentos para Laboratórios; h) Ohnan 
Hospitalar; i) CWS Científica; j) Nova Analítica Importação e Exportação Ltda; k) Tecnal 
Equipamentos para Laboratório Ltda; I) Multiline Comércio e Representação Ltda; m) 
Quimis Aparelhos Científicos Ltda; n) Marconilab Equipamentos para Laboratórios Ltda; 
o) New Química Produtos Químicos e Equipamentos para Laboratório; p) Callmex 
Produtos e Serviços para Laboratório; q) SP Labor Equipamentos para Laboratório; r) 
Pensalab Equipamentos Industriais SIA. Enviaram o comprovante de retirada do Edital 
Anexo IV as empresas: a) Spectrum Química e Diagnóstica Ltda; b) JKLAB Química 
Diagnóstica e Segurança Ltda; c) Tecnal Equipamentos para Laboratório Ltda; d) Nova 
Analítica Importação e Exportação Ltda; e) Ohnan Hospitalar Ltda; f) Multiline Comércio 
e Representação Ltda; g) CWS - Produtos para Laboratório Ltda; h) Abreu & Vieira Prod. 
Laboratórios; i) Pentax Comércio de Produtos para Laboratório Ltda; j) SP Labor 
Comércio de Produtos para Laboratório Ltda; k)lnterprise Instrumentos Analíticos Ltda. 
AS dezesseis horas e cinco minutos, a Presidente da Comissão abriu o certame cumprimentou 
e agradeceu a participação de todos, informou aos presentes que os procedimentos serão 
adotados em conformidade com o Edital e que o processo de consulta de preços realizado na 
fase inicial será utilizado para nortear as aquisições de forma a garantir que a aquisição seja 
feita com os preços praticados no mercado. Em seguida, passou para a abertura do Envelope I 
- Da Habilitação das empresas participantes. Após verificar os envelopes, constatou-se que 
todas as empresas participantes foram HABII-ITADAS por atenderem todas as exigências do 
Edital. A Presidente solicitou aos presentes que os documentos de habilitação fossem 
assinados ao final dos procedimentos como forma de agilizar os trabalhos. Após a fase de 
habilitação, passou-se para a abertura do Envelope II - Da Proposta. As propostas das 
empresas foram apresentadas por item. ITEM 01: Empresas ofertantes: JKLAB Química, ; 
Diagnóstica e Segurança Ltda - ao valor de R$ 1.998,OO (hum mil, novecentos e noventa 
e oito reais); Multiline Comércio e Representação Ltda - ao valor de R$ 5.574,OO (cinco 
mil quinhentos e setenta e quatro reais); Spectrum Química e Diagnóstica Ltda - ao valor . ".  .,I 

de R$ 2.380,OO (dois mil, trezentos e oitenta reais). ITEM 02: Empresas ofertantes: JKLAB 
, . 
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Química, Diagnóstica e Segurança Ltda - ao valor de R$ 989,89 (novecentos e oitenta e ' .  .- 
nove reais e oitenta e nove centavos); Multiline Comércio e Representação Ltda - ao 
valor de R$ 1.400,OO (hum mil e quatrocentos reais) Spectrum Química e Diagnóstica 
Ltda - ao valor de R$ 1.129,OO (hum mil, cento e vinte e nove reais). ITEM 03: Empresas 

i 
ofertantes: .IKLAB Química, Diagnóstica e Segurança Ltda - ao valor de R$ 860,64 
(oitocentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos); Multiline Comércio e 
Representação Ltda - ao valor de R$ 1.305,OO (hum mil, trezentos e cinco reais); 
Spectrum Química e Diagnóstica Ltda - ao valor de R$ 747,OO (setecentos e quarenta e 
sete reais). ITEM 04: Empresas ofertantes: JKLAB Química, Diagnóstica e Segurança Ltda 

\ 
- ao valor de R$ 683,91 (seiscentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos); 
Multiline Comércio e Representação Ltda - ao valor de R$ 1.170,OO (hum mil, cento e 
setenta reais); Spectrum Química e Diagnóstica Ltda - ao valor de R$ 766,OO (setecentos 
e sessenta e seis reais). ITEM 05: Empresas ofertantes: JKLAB Química, Diagnóstica e 
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oito reais sessenta e 
seis centavos); Multiline Comércio e Representação Ltda - ao valor de R$ 7.080,00 (sete 
mil e oitenta reais); Spectrum Química e Diagnóstica Ltda - ao valor de R$ 2.494,00 (dois 
mil, quatrocentos e noventa e quatro reais). ITEM 06: Empresas ofertantes: JKLAB 
Química, Diagnóstica e Segurança Ltda - ao valor de R$ 329,27 (trezentos e vinte e nove 
reais e vinte e sete centavos); IMultiline Comércio e Representação Ltda - ao valor de R$ 
938,OO (novecentos e trinta e oito reais); Spectrum Química e Diagnóstica Ltda - ao valor 
de R$ 421,OO (quatrocentos e vinte e um reais. ITEM 07: Empresas ofertantes: Multiline 
Comércio e Representação Ltda - ao valor de R$ 34.570,OO (trinta e quatro mil, 
quinhentos e setenta reais); Spectrum Química e Diagnóstica Ltda - ao valor de R$ 
54.900,OO (cinquenta e quatro mil e novecentos reais); Sovereign Comércio de Produtos 
para Laboratórios Ltda - ao valor de R$ 39.000,OO (trinta e nove mil reais). ITEM 08: 
Empresas ofertantes: Multiline Comércio e Representação Ltda - ao valor de R$ 6.600,00 
(seis mil e seiscentos reais); Spectrum Química e Diagnóstica Ltda - ao valor de R$ 
10.574,OO (dez mil, quinhentos e setenta e quatro reais); Sovereign Comércio de 
Produtos para Laboratórios Ltda - ao valor de R$ 28.000,OO (vinte e oito mil reais). ITEM 
09: Empresa ofertante: Multiline Comércio e Representação Ltda - ao valor de R$ 9.875,00 
(nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais) ITEM 10: Nenhuma empresa presente 
apresentou proposta. Após a verificação de todas as propostas das empresas participantes a 
Presidente da Comissão informou aos presentes que as propostas juntamente com as 
especificações técnicas de cada equipamento serão encaminhadas ao(s) pesquisador(es) 
responsável(is) pela demanda para que seja feita a avaliação das especificações técnicas dos 
equipamentos em conformidade com o Edital, quando então a Comissão procederá o 
julgamento final a ser consignado em ata e enviado a Autoridade Competente deste Centro 
para que proceda a adjudicação e homologação. O resultado será publicado no site desta 
entidade num prazo de ate 10 (dez) dias a contar desta data e enviado as empresas que 
retiraram o Edital. Não tendo nenhuma posição contrária dos presentes, e nada mais existindo 
para ser registrado, lavrou-se a presente ata que, após lida, será assinada por todos. 

/"; CuiabáIMT, 04 de dezembro de 2009. 
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