
                                 
 

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2017 SESI/SENAI-DR/TO 

 

OBJETO: Aquisição eventual e futura (sob demanda) de solução de 

infraestrutura de hiperconvergência, contemplando hardware e softwares, bem 

como serviço de instalação, configuração, suporte e garantia, para provimento 

de um ambiente em alta disponibilidade na infraestrutura de TI do SESI e 

SENAI-DR/TO. 

 

Aos oito dias do mês de novembro 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, as Sras. Juliana do Amaral Silva, 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 009/2017, referente ao Processo n.º 011/2017 do SESI/SENAI 

– DR/TO.  

 
DO COMPARECIMENTO: O Edital foi publicado em jornal de grande 

circulação, porém apenas 03 (três) empresas participaram do certame 

licitatório, sendo elas: 

 

 KRP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-

EPP, CNPJ: 08.990.948/0001-43, representado pelo seu Representante 

Legal, Sr. Diogo Borges Oliveira, portador da CI nº 803.030 2ª Via 

SSP/II/TO. 

 DRIVE A INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 00.677.870/0001-08, 

representada pela sua Representante Legal, Sra. Débora Villalba 

Goularth Ferreira, portadora da CI nº 1293601 SEJUSP-MS. 

 WPI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI-ME, CNPJ: 

18.944.251/0001-90, representado pelo seu Representante Legal, Sr. 

Celso Borges de Carvalho Filho, portador do RG nº 304.887 SSP-TO. 



                                 
 

DO CREDENCIAMENTO: Iniciada a fase de credenciamento, foram entregues 

a Comissão de Licitação os documentos relativos ao credenciamento dos 

Representantes Legais das empresas licitantes. Após análise dos documentos 

de credenciamento a Pregoeira informou que os Representantes Legais foram 

credenciados nos termos do item 09 do edital de licitação. 

 

Na oportunidade a Pregoeira informou a todos que as empresas WPI 

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI-ME foi declarada Microempresa e a 

empresa KRP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-

EPP foi declarada Empresa de Pequeno Porte nos termos do item 9.3 do edital 

de licitação. 

 

DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: Dando sequência, a Comissão de Licitação 

recebeu os envelopes de propostas de preços e documentos de habilitação das 

licitantes. Na sequência passou-se a abertura dos envelopes de propostas de 

preços. Ato contínuo as propostas foram vistadas pela Comissão de Licitação e 

pelos Representantes Legais credenciados no certame.  

 

Prosseguindo, a Pregoeira perguntou se os representantes tinham alguma 

consideração a fazer a respeito das propostas de preços e o Representante 

Legal da empresa KRP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE 

INFORMAÇÃO LTDA-EPP fez as seguintes considerações em relação a 

proposta da empresa WPI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI-ME: 

 

 A empresa não apresentou declaração de ciência do termo de 

referência. 

 A empresa não detalhou a configuração dos “Appliances” que ofertou 

(Ex.: processador, tipo e quantidade de armazenamento) o que dificulta 

a análise de configuração quanto a sua compatibilidade ao objeto do 

edital.  

 A empresa mencionou apenas a família de “swits” da marca HPE, 

dificultando a análise, pois a família de equipamentos é gigantesca e 



                                 
não pode-se aferir a compatibilidade do mesmo. Também não deixou 

claro em sua proposta o quantitativo de transceivers, cabo twinax e cabo 

de empilhamento. 

 

Ato contínuo, a Pregoeira suspendeu a sessão para análise das propostas de 

preços, remarcando a sessão para o dia 10 de novembro do corrente ano, às 

14 horas e 30 minutos, no mesmo 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 pelos 

Representantes Legais das empresas licitantes credenciados no certame. 

 

 

 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 

Pregoeira/ Presidente da CPL 

 

 

MARIA DO SOCORRO LIRA CARDOSO 

Membro CPL 

JULIANA DO AMARAL SILVA 

Membro CPL 

 

 

LIVIAMAR DE ARAUJO SANTOS 

Membro da CPL - Secretária 

 

 

KRP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 

DE INFORMAÇÃO LTDA-EPP  

Empresa Licitante 

DRIVE A INFORMÁTICA LTDA 

Empresa Licitante 

 

 
 

 

WPI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI-ME  
Empresa Licitante 


