
                                        
 

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 SENAI-DR/TO 

 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (kits lanche), sob demanda, visando 
atender as necessidades do SENAI-DR/TO, especificamente do CETEC em 
Araguaína, em atendimento ao contrato firmado com a OIT – Organização 
Internacional do Trabalho, para atendimento das demandas dos cursos no âmbito do 
Projeto Começar de Novo. 
 
Aos onze dias do mês de abril do ano dois mil e dezenove, na sala de Licitações do 
CETEC Araguaína-TO, situada na Rua Dom Emanuel, nº 1.347, Bairro Senador, na 
cidade de Araguaína-TO, reuniram-se, a partir das 14 horas e 30 minutos, em sessão 
pública a Sra. Kellyane Resplande dos Santos – Pregoeira, nomeada pela Portaria n.º 
117/2014, as Sras. Flaviana da Silva Sabino e Jaqueline Costa Tavares, equipe de 
apoio designada pela Portaria nº 022/2018, responsáveis pela Direção e Julgamento 
do Pregão Presencial n.º 001/2019, referente ao Processo Licitatório n.º 001/2019 do 
SENAI – DR/TO.  
 
DO COMPARECIMENTO: O Edital foi publicado em jornal de grande circulação, bem 
como no site www.senai-to.com.br, sendo que 01 (uma) empresa participou do 
certame licitatório, a saber: 
 

1. MARIA ONEIDE DE SOUSA FRAGA-ME, CNPJ: 22.806.648/0001-92, 
representada pela sua Representante Legal, Sra. Maria Oneide de Sousa 
Fraga, portadora do RG nº 12.153.101-6 SSP-SP. 
 

DO CREDENCIAMENTO: Iniciada a fase de credenciamento, foi entregue a Comissão 
de Licitação os documentos relativos ao credenciamento da Representante Legal da 
empresa presente na sessão de licitação.  
 
Ato contínuo a Pregoeira cientificou que a Representante Legal da empresa MARIA 
ONEIDE DE SOUSA FRAGA-ME foi credenciada nos termos do item 07 do edital de 
licitação. 
 
Prosseguindo, a Pregoeira informou que a empresa MARIA ONEIDE DE SOUSA 
FRAGA-ME foi enquadrada como ME nos termos do item 7.2 do edital de licitação. 
 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: A Comissão de Licitação recebeu os envelopes de 
proposta de preço e documentos de habilitação. Na sequência passou-se a abertura 
do envelope de proposta de preço. Ato contínuo a proposta foi vistada pela Comissão 
de Licitação. 

Após análise da proposta comercial foi constatado que a licitante atendeu todas as 
exigências do edital de licitação relativo a proposta comercial. 

A licitante apresentou o valor inicial global de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil, oitocentos 
reais), após varias tentativas de negociação realizada pela Pregoeira, a licitante 
ofertou proposta final no valor de:  

 EMPRESA VALOR GLOBAL 

MARIA ONEIDE DE SOUSA FRAGA-ME R$ 25.200,00 

http://www.senai-to.com.br/


                                        
Ato contínuo, a Pregoeira procedeu à verificação da conformidade da proposta 
classificada em 1º lugar com os valores praticados pelo mercado, conforme estimativa 
de preços apresentada pelo Departamento Requisitante.  

Aberto o envelope nº 02 – Documentos de habilitação da licitante MARIA ONEIDE DE 
SOUSA FRAGA-ME, os documentos foram analisados e vistados pela CPL. Após 
análise dos documentos de habilitação, foi constatado que a licitante 
supramencionada apresentou Certidão Negativa de Tributos Federais vencida. Nesse 
sentido, considerando que a licitante está enquadrada como ME, foi concedido o prazo 
de 05 dias uteis para apresentação de Certidão de Tributos Federais atualizada nos 
termos do subitem 9.1.6 do edital de licitação. A licitante apresentou os demais 
documentos de habitação conforme exigido no edital de licitação em epígrafe. 

DO ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar a Pregoeira deu por encerrado o 
presente ato público, e foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros da 
Comissão de Licitação e pela Representante Legal credenciada no certame. 
 

 
 
 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 
Pregoeira/Presidente da CPL 

 
 
 

FLAVIANA DA SILVA SABINO 
 Membro CPL 

JAQUELINE COSTA TAVARES  
Membro CPL 

 
 
 
 

MARIA ONEIDE DE SOUSA FRAGA-ME 
Licitante 


