
                                        
 

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2019 SENAI-DR/TO 

 
OBJETO: Aquisição de equipamentos para os Laboratórios de Automotiva de Motos e 
Automóveis do CFP de Paraíso, CFP de Taquaralto, CT Gurupi, CETEC Palmas e 
CETEC - Araguaína, para atendimento das aulas práticas dos cursos ofertados na 
área, realizados nas dependências do SENAI-DR/TO, na forma de Registro de Preços, 
relativo aos lotes remanescentes 03, 04, 05, 06, 08 e 09.  
 
Aos oito dias do mês de outubro do ano dois mil e dezenove, na sala de Licitações do 
Sistema FIETO, situada na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Nº 34 A, Plano Diretor Sul, 
Palmas/TO, reuniram-se, a partir das 10 horas, em sessão pública a Sra. Kellyane 
Resplande dos Santos – Pregoeira, nomeada pela Portaria nº 117/2014, os Srs. 
Alessandro Braga Gomes, Maria do Socorro Lira Cardoso, e a Secretária, Sra. 
Liviamar de Araujo Santos Silva, equipe de apoio designada pela Portaria nº 021/2019, 
responsáveis pela Direção e Julgamento do Pregão Presencial nº 009/2019, referente 
ao Processo Licitatório nº 011/2019 do SENAI – DR/TO.  
 
DA REABERTURA: Reabertos os trabalhos, foi constatado o comparecimento dos 
Representantes Legais das empresas ATON LICITAÇÕES EM MATERIAIS DE 
INFORMATICA EIRELI e BRANAGO COMÉRCIO DE MÁQUINAS – EIRELI. 
 
Dando prosseguimento, a Pregoeira divulgou o resultado da análise técnica das 
propostas comerciais conforme segue:  
 

 A empresa BRANAGO COMÉRCIO DE MÁQUINAS – EIRELI cotou os lotes 
03, 05, 06, e 08, sendo desclassificada nos lotes 03 e 05 devido não ter 
atendido as exigências do edital, conforme consta no parecer técnico anexo, e 
classificada nos lotes 06 e 08 devido ter atendido as exigências do edital em 
relação aos referidos lotes. 

 A empresa ATON LICITAÇÕES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI 
cotou os lotes 04, 05 e 06 sendo desclassificada nos referidos lotes devido não 
ter atendido as exigências do edital, consoante parecer técnico anexo. 

 
O lote 09 restou deserto devido nenhuma empresa ter apresentado proposta para o 
referido lote, bem como os lotes 03, 04 e 05 foram declarados fracassados em virtude 
das propostas para os referidos lotes não atenderem as exigências do edital. 

 
Ato contínuo a Pregoeira deu início a fase de negociação de preços com a licitante 
classificada nos lotes 06 e 08, obtendo o seguinte resultado:  
 

LOTE EMPRESA VALOR GLOBAL 

06 BRANAGO COMÉRCIO DE MÁQUINAS – EIRELI R$ 44.500,00 

08 BRANAGO COMÉRCIO DE MÁQUINAS – EIRELI R$ 33.000,00 

 
Ato contínuo, a Pregoeira passou à verificação da conformidade da proposta 
classificada em 1º lugar nos lotes 06 e 08 com os valores praticados pelo mercado, 
conforme estimativa de preços apresentada pelo Departamento Requisitante.  
 
Aberto o envelope nº 02 – Documentos de habilitação da licitante vencedora, os 
documentos foram analisados e vistados pela CPL e Representante Legal 
credenciado. 
 



                                        
Após análise dos documentos de habilitação, foi constatado que a empresa 
BRANAGO COMÉRCIO DE MÁQUINAS – EIRELI cumpriu todas as exigências do 
instrumento convocatório, sendo declarada HABILITADA pela Comissão de Licitação e 
vencedora do certame licitatório relativo aos lotes 06 e 08.  
 
Oportunizada aos Representantes a possibilidade de manifestar interesse na 
interposição de recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação implicará na 
decadência do direito de recurso, os Representantes Legais não manifestaram 
interesse. 
 
Os autos do processo licitatório serão submetidos à Ordenadora de Despesas para 
possível homologação. 
 
DO ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar a Pregoeira deu por encerrado o 
presente ato público, e a Secretária da CPL lavrou a presente ata que vai assinada 
pelos membros da Comissão de Licitação e pelos Representantes Legais 
credenciados no certame. 
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