
                                 
 

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2017 SESI/SENAI-DR/TO 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 

implantação de gestão por competências para as entidades SESI–DR/TO e SENAI–

DR/TO. 

 

Aos vinte 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, 

Liviamar de Araujo Santos, equipe de apoio designada pela Portaria nº 001/2016, 

responsáveis pela Direção e Julgamento do Pregão Presencial n.º 008/2017, 

referente ao Processo n.º 010/2017 do SESI/SENAI – DR/TO.  

 
DO COMPARECIMENTO: O Edital foi publicado em jornal de grande circulação, 

sendo que 02 (duas) empresas participaram do certame licitatório, conforme segue: 

 

 TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP, CNPJ: 

05.670.255/0001-85, representada pelo seu Representante Legal, Sr. Jodimar 

Ferreira de Oliveira, portador da CI nº 671.428. 

 LEME CONSULTORIA EM GESTÃO DE RH LTDA, CNPJ: 07.955.535/0001-

65, através do envio de envelopes. 

 
DO CREDENCIAMENTO: Iniciada a fase de credenciamento, foram entregues a 

Comissão de Licitação os documentos relativos ao credenciamento do Representante 

Legal da licitante presente no certame. 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 TALENTO CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA EPP foi declarada Empresa de Pequeno Porte nos termos do 

item 7.2 do edital de licitação. 

 

 



                                 
 

 

 

Em seguida, a Pregoeira informou que no item 3.2.30 do Termo de Referência - Anexo 

I do Edital, houve um erro material (digitação). Assim, retificamos o referido item 

conforme segue: onde se lê: CONTRATADAS, leia se: CONTRATANTES. 

 

Cumpre ressaltar, que o equívoco material supracitado não traz prejuízos para 

elaboração da proposta de preços, motivo pelo qual a Pregoeira/CPL decidiu pela 

continuidade do certame licitatório, ficando a referida correção registrada na presente 

Ata, em observância aos princípios da economicidade, razoabilidade, 

proporcionalidade, e do interesse preponderante do SESI/SENAI. 

 

DAS PROPOSTA DE PREÇOS: Dando sequência, a Comissão de Licitação recebeu 

os envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação das licitantes. Na 

sequência passou-se a abertura dos envelopes de proposta de preços. Ato contínuo 

as propostas foram vistadas pela Comissão de Licitação e pelo Representante Legal 

credenciado no certame. 

 

Subsequentemente, a Pregoeira suspendeu a sessão por 1 (uma) hora e encaminhou 

as propostas ao Departamento Requisitante para análise e emissão de Parecer 

Técnico. 

 

DA CLASSIFICAÇÃO: Após análise das propostas comerciais das empresas 

licitantes, a Pregoeira informou que todas as empresas foram classificadas para 

rodada de lances por terem atendido as exigências do edital. 

 

DA RODADA DE LANCES: Os preços ofertados pelas empresas 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: 

 

EMPRESA VALOR GLOBAL 

TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP R$ 210.000,00 

 



                                 
Ato contínuo, a Pregoeira procedeu à verificação da conformidade da proposta 

classificada com os valores praticados pelo mercado, conforme estimativa de preços 

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

de habilitação da licitante, os documentos foram vistados pela CPL. 

 

Em sequência, a Pregoeira suspendeu a sessão para análise técnica dos documentos 

de Habilitação e encaminhou ao Departamento Requisitante, remarcando a 

continuidade da sessão para às 16 horas no mesmo dia e local. 

 

DO ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que 

retrata na integra o ocorrido, e por se achar conforme ao ocorrido na sessão, vai 

assinada pela Pregoeira, Comissão de Licitação e pelo Representante Legal da 

empresa licitante presente no certame. 

 

 

 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 

Pregoeira/ Presidente da CPL 

 

 

MARIA DO SOCORRO LIRA CARDOSO 

Membro CPL 

LEONARDO R. DE SOUSA VIEIRA 

Membro CPL 

 

 

LIVIAMAR DE ARAUJO SANTOS 

Membro da CPL - Secretária 

 

 
 

TALENTO CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA EPP 

Empresa Licitante 


