
                                     
  

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2017, CONVITE Nº 001/2017 SENAI-DR/TO, 
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO QUILÔMETRO DE 
FABRICAÇÃO NACIONAL E/OU IMPORTADA, DESTINADO A COMPOR A FROTA 
DE VEÍCULOS DO SENAI-DR/TO. 
 
Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 10 horas na 
sala de reuniões do Sistema FIETO, realizou-se a Reunião Ordinária da Comissão de 
Licitação do SENAI-DR/TO, presidida pela Sra. Kellyane Resplande dos Santos, com 
participação dos membros relatores, Srs. Leonardo Rodrigues de Sousa Vieira, Maria 
do Socorro Lira Cardoso e a Secretária, Liviamar de Araujo Santos. Declarada aberta a 
sessão de licitação foram convidadas 06 (seis) empresas para participarem do certame, 
porém apenas 01 (uma) empresa compareceu entregando os envelopes, sendo ela: 
 

 ARAGUAIA MOTORS – COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ: 
07.093.380/0001-03, através de seu Representante Legal, Sr. Maurílio Macedo 
de Almeida, portador da C.I.  n.º 502.365 SSP-GO. 

 
 

Ato contínuo, o Representante Legal da empresa ARAGUAIA MOTORS – COMÉRCIO 
DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA foi devidamente credenciado. 
 
Em atenção ao artigo 5º, §3 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, a 
CPL decidiu pelo prosseguimento da abertura do certame, em virtude da necessidade 
de atender as demandas do Departamento Requisitante, conforme justificado nos autos. 
 
Diante do exposto, a Comissão de Licitação passou a abertura do envelope I – 
Documentos de Habilitação da empresa licitante. 
 
Após análise dos documentos, foi constatado que a empresa ARAGUAIA MOTORS – 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA atendeu todas as exigências do edital 
relativo aos documentos de habilitação e qualificação técnica, sendo declarada 
habilitada pela CPL. Subsequentemente, os documentos de habilitação foram vistados 
pelos membros da Comissão de Licitação.  
 
Ato contínuo, a Presidente abriu o envelope II – Proposta Comercial e encaminhou a 
proposta  para análise e parecer, sendo a sessão suspensa por 30 minutos. 
 
Reabertos os trabalhos, após análise da proposta de preço, a Presidente da CPL 
informou que com base no parecer técnico anexo aos autos, a empresa ARAGUAIA 
MOTORS – COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA foi devidamente classificada 
pelo valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), por ter atendido todas as 
exigências do edital em relação as documentos de habilitação e proposta comercial, 
bem como, ter ofertado o preço dentro da média de mercado consoante mapa de 
preços anexo ao Processo Licitatório. 
 
Os autos serão submetidos à apreciação da Ordenadora de Despesa para possível 
homologação. 
 
Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Comissão de Licitação deu por encerrado 
o presente ato público e, eu Liviamar de Araujo Santos, na qualidade de Secretária da 



                                     
  
Comissão de Licitação, lavrei a presente ata que vai assinada pela Presidente, 
membros presentes e representantes legais credenciados no certame.  
 
 

 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 

Presidente da CPL 

 

 

MARIA DO SOCORRO LIRA CARDOSO 

Membro CPL 

LEONARDO R. DE SOUSA VIEIRA 

Membro CPL  

 

 

LIVIAMAR DE ARAUJO SANTOS 

Secretária da CPL 

  
 

 
 

ARAGUAIA MOTORS – COMÉRCIO DE  
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 

Empresa Licitante 
 
 

 

 
 


