
                                        

 

 
ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018 SENAI-DR/TO 
 
OBJETO: Aquisição de máquinas e equipamentos de tecnologia da informação 
para uso didático e pedagógico, a fim de propiciar a modernização e formação 
integral atuando de forma sistêmica e desenvolvendo ações de melhoria da 
proficiência dos alunos do SENAI CETEC Palmas. 
 
Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano dois mil e dezoito, 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 09 horas, em sessão 
pública a Sra. Kellyane Resplande dos Santos – Pregoeira, nomeada pela 
Portaria n.º 117/2014, as Sras. Juliana do Amaral Silva, Priscila Gonçalves 
Ferreira, e a Secretária, Sra. Liviamar de Araujo Santos Silva, equipe de apoio 
designada pela Portaria n.º 022/2018, responsáveis pela Direção e Julgamento 
do Pregão Presencial n.º 009/2018, referente ao Processo Licitatório n.º 
011/2018 do SENAI – DR/TO.  
 
DA ABERTURA: O Edital foi publicado em jornal de grande circulação, bem 
como no site e Portal da Transparência do SENAI-DR/TO, porém apenas 03 
(três) empresas participaram do certame licitatório, sendo elas: 
  

 BRANAGO COMERCIO DE MÁQUINAS EIRELI-ME, CNPJ: 
22.009.329/0001-56, representada por seu Representante Legal, Sr. 
Crisântemo Sétimo de Oliveira, portador do RG nº 1189758 SSP-GO. 

 N.H. NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - EPP, 
CNPJ: 10.376.569/0001-00, através do envio de envelopes. 

 LOGTEC SOL. EM LOGÍSTICA, CNPJ: 20.840.298/0001-55, através do 
envio de envelopes. 
 

DO CREDENCIAMENTO: Iniciada a fase de credenciamento, foram entregues 
a Comissão de Licitação os documentos relativos ao credenciamento da 
licitante presente. Após análise dos documentos de credenciamento a 
Pregoeira informou que o Representante Legal foi credenciado nos termos do 
item 07 do edital de licitação. 
 
Prosseguindo, a Pregoeira informou que a empresa BRANAGO COMERCIO 
DE MÁQUINAS EIRELI-ME foi declarada Microempresa conforme item 7.2 do 
edital de licitação. 
 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: A Comissão de Licitação recebeu os 
envelopes de propostas de preços e documentos de habilitação. Na sequência 
passou-se a abertura dos envelopes de propostas de preços. Ato contínuo as 
propostas foram vistadas pela Comissão de Licitação e pelo Representante 
Legal credenciado no certame. 
 
Dando sequência, a Pregoeira perguntou se o Representante Legal tinha 
interesse em fazer consideração em relação às propostas comerciais. O 



                                        

 

Representante Legal da BRANAGO COMERCIO DE MÁQUINAS EIRELI-ME 
fez as seguintes considerações: 
 

 Os equipamentos ofertados pelas empresas N.H. NETO COMERCIO DE 
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO – EPP e LOGTEC SOL. EM 
LOGÍSTICA para o item 05 não atendem as exigências do edital, pois 
não possuem 2 display de 4 dígitos e sim de 3 dígitos. 

 No item 02 – A empresa LOGTEC SOL. EM LOGÍSTICA apresenta 
equipamento sem temporizador digital. 

 
Dando prosseguimento, a Pregoeira suspendeu a sessão para análise e 
emissão de parecer técnico do Departamento Requisitante, remarcando a 
sessão para o dia 05 de novembro do corrente ano, no mesmo horário e 
local. 
 
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 pelo 
Representante Legal presente no certame. 
 

 
 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 
Pregoeira/Presidente da CPL 
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Secretária/Membro CPL 
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