
 
 

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 dezessete 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 16 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, 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. 

 

DA CLASSIFICAÇÃO: Dando prosseguimento, a Pregoeira após a realização de diligência 

divulgou o resultado da análise técnica (documento anexo) realizada pelo Departamento 

Requisitante, consoante segue: 

 

 A empresa BRANAGO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI-ME cotou apenas o 

lote 01, sendo devidamente classificada no referido lote devido encontrar-se de acordo 

com os requisitos técnicos do edital.  

 A empresa ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 

apresentou proposta para os lotes 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09 e 10, sendo classificada 

apenas nos lotes 02, 04, 06, 07, 08, 09 e 10 por ter atendido as exigências do 

instrumento convocatório em relação aos referidos lotes, e desclassificada no lote 01, 

por não contemplar a existência do painel retrátil, onde a sua existência é primordial 

para o armazenamento das ferramentas, tais como chave de boca, alicates, 

torquimetros e outros, e também ainda no lote 01 – item 05, reforçamos a necessidade 

de atendimento as medidas especificadas no Edital devido a adequação da bancada 

nos postes de trabalho que possuem espaço limitado e que bancadas acima do limite 



 
estabelecimento de 165 mm não entrarão no espaço apropriado, portanto o item não 

atende aos requisitos técnicos, conforme solicitado no edital.  

 A empresa MULTICOISAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI-ME cotou apenas os lotes 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 

12, porém foi classificada apenas nos lotes 02, 04, 07, 08, 09, 10, devido ter atendido 

as exigências do edital em relação aos referidos lotes, esclarecendo que os lotes 03 e 

12 já foram licitados no certame anterior, bem como esclarecendo que a licitante foi 

desclassificada no lote 01, item 05, não atende aos requisitos exigidos pelo edital, pois 

a madeira de pinus apresentada é inferior a de madeira naval, reforço que esta 

bancada será utilizada em uma área de metalmecânica e que o impacto com peças, 

equipamentos e produtos químicos são constantes e que podem causar danos aos 

tampos, conforme solicitado no edital. 

 

O lote 13 restou deserto devido não haver proposta para o referido lote. 

 

DA RODADA DE LANCES: Os preços ofertados pelas licitantes classificadas foram lançados 

no MAPA DE LANCES, conforme Anexo, e projetados em tela de visualização de modo a dar 

ampla divulgação.  Em seguida, passou-se à fase de negociação de preços, conforme MAPA 

DE LANCES em anexo, com o seguinte resultado: 

 

Ato contínuo, a Pregoeira procedeu à verificação da conformidade das propostas classificadas 

em 1º lugar com os valores praticados pelo mercado, conforme estimativa de preços 

apresentada pelo Departamento Requisitante. Aberto o envelope nº 02 – Documentos de 

LOTE EMPRESA VALOR GLOBAL 

01 BRANAGO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI-ME R$ 194.000,00 

02 MULTICOISAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 

R$ 165.000,00 

04 ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME R$ 13.500,00 

06 ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME R$ 19.000,00 

07 ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME R$ 40.000,00 

08 MULTICOISAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 

R$ 42.000,00 

09 ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME R$ 18.500,00 

10 ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME R$ 8.400,00 



 
habilitação das licitantes classificadas em 1º lugar, os documentos foram analisados e vistados 

pela CPL e representantes legais.   

 

A Representante da empresa ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 

registrou em ata que a declaração de Inexistência de Menores e Fato Impeditivo apresentado 

pela empresa MULTICOISAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI-ME não atende as exigências do Edital considerando que o mesmo foi 

apresentado fazendo menção a Prefeitura Municipal de Araguaína – TO, com dados de outro 

Pregão, bem como, assinado com data de 05 de julho de 2016. 

 

Na sequência, a Pregoeira suspendeu a sessão para análise dos documentos de habilitação 

das empresas classificadas, sendo a sessão remarcada para às 10 horas do dia 23 de outubro 

do corrente ano, no mesmo local. 

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. 

 

 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 

Pregoeira/Presidente da CPL 

 

 

MARIA DO SOCORRO LIRA CARDOSO 

Membro CPL 

LEONARDO R. DE SOUSA VIEIRA 

Membro CPL 

 

 

BRANAGO COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

EIRELI-ME 

Empresa Licitante 

ALL NORTE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 

Empresa Licitante 

 

 

MULTICOISAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS 

 PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 

Empresa Licitante 



 
 


