
 
 

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017 SENAI-DR/TO 

 
OBJETO: Aquisição de ferramentas diversas para atender as Unidades Operacionais 
do SENAI-DR/TO, nas áreas de automotiva, metalmecânica, automação e tecnologia 
da informação, na forma de Registro de Preços, relativo aos lotes remanescentes nº 
01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10 e 13. 
 
Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano dois mil e dezessete, 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 nº 117/2014, os 
Srs. Leonardo Rodrigues de Sousa Vieira, Maria do Socorro Lira Cardoso, e a 
Secretária, Sra. Liviamar de Araujo Santos, equipe de apoio designada pela Portaria 
nº 001/2016, responsáveis pela Direção e Julgamento do Pregão Presencial n.º 
007/2017, referente ao Processo n.º 008/2017 do SENAI – DR/TO.  
 
DA REABERTURA: Reaberto os trabalhos, constatou-se o comparecimento dos 
representantes legais da BRANAGO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI-ME, ALL 
NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME e MULTICOISAS COMERCIO 
ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME. 
 
Ato contínuo a Pregoeira informou que após a realização de diligência em relação a 
Declaração de Fato Impeditivo e Inexistência de Menores apresentada pela empresa 
MULTICOISAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
EIRELI-ME, seguem as considerações abaixo: 
 
O SENAI é uma entidade do Sistema S, dotado de personalidade jurídica de direito 
privado, não integrante da Administração Pública direta ou indireta, mas por gerir 
recursos de natureza pública, está submetido aos princípios constitucionais que 
norteiam o procedimento licitatório. 
 
É certo que diversos princípios regem o processo licitatório, dentre eles o da 
vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, isonomia, etc. Contudo, tais 
princípios não são absolutos, devendo, em face do caso concreto, serem sopesados e 
aplicados de forma proporcional e razoável. 
 
Isto porque a licitação não é um fim em si mesmo, mas um instrumento apropriado 
para o atingimento do interesse público, devendo sempre ser prestigiado os princípios 
da supremacia do interesse público, economicidade e eficiência, em detrimento ao 
apego exacerbado e aplicação irrestrita do princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. 
 
Assim, no caso em tela, observa-se que a licitante apresentou a Declaração exigida no 
edital, contudo no referido documento consta algumas falhas. Desta forma, estando o 
representante devidamente credenciado na sessão, a CPL decide oportunizar ao 
representante que o mesmo elabore a próprio punho, nova declaração, a fim de 
corrigir a falha, por entender que não é substancial a ponto de ensejar a inabilitação da 
licitante e consequentemente afastar a proposta mais vantajosa para a Instituição. 
  



 
Na sequência o Representante Legal da empresa MULTICOISAS COMERCIO 

ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME elaborou nova 

declaração a próprio punho, nos termos exigidos no instrumento convocatório. 

Prosseguindo, a Pregoeira, informou que após diligência realizada, todas as licitantes 
foram declaradas habilitadas pela Comissão Permanente de Licitação.  
 
Oportunizada aos representantes a possibilidade de manifestarem interesse na 
interposição de recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação implicará na 
decadência do direito de recurso, porém nenhum licitante manifestou interesse. 
 
DO ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar a Pregoeira deu por encerrado o 
presente ato público que vai assinada pelos membros da Comissão de Licitação e 
pelos Representantes Legais das empresas presentes na licitação. 
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