
                                        
 
 

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2017 SESI-DR/TO 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de jardinagem e paisagismo, 

incluindo manutenção e conservação das áreas verdes internas da Unidade de Promoção da 

Saúde no SESI/CAT em Araguaína-TO. 

 

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano dois mil e dezessete, na sala de Licitações do 

SESI Araguaína, situado na Rua Fortaleza, Quadra 48, Lote 01, nº 10 – Setor Cimba, CEP: 

77.824-340, Araguaína-TO (CAT – Centro de Atividades do Trabalhador), 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. Fausto Cirqueira Amorim e Flaviana da Silva Sabino, equipe 

de apoio designada pela Portaria nº 001/2016, responsáveis pela Direção e Julgamento do 

Pregão Presencial n.º 004/2017, referente ao Processo n.º 007/2017 do SESI – DR/TO.  

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

02 empresas participaram do certame licitatório, sendo elas: 

 

 DIAS E DOURADO LTDA EPP, CNPJ: 01.684.880/0001-25, representado pelo seu 

Representante Legal, Sr. Geraldo Dias Mota Júnior, portador do RG nº 658545 SSP/TO; 

 FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL, CNPJ: 04.795.101/0001-57 através 

do envio de envelopes.  

 
DO CREDENCIAMENTO: Iniciada a fase de credenciamento, foi entregue a Comissão de 

Licitação os documentos relativos ao credenciamento do Representante Legal da empresa DIAS 

E DOURADO LTDA EPP. Após análise dos documentos de credenciamento a Pregoeira 

informou que o Representante Legal foi credenciado nos termos do item 07 do edital de licitação. 

 

Na oportunidade a Pregoeira informou que a empresa DIAS E DOURADO LTDA EPP foi 

declarada Empresa de Pequeno Porte nos termos do item 7.2 do edital de licitação. 

 

DAS PROPOSTAS DE PREÇO: Dando sequência, a Comissão de Licitação recebeu os 

envelopes de proposta de preço e documentos de habilitação das licitantes. Na sequência 

passou-se a abertura dos envelopes de propostas de preço. Ato contínuo as propostas foram 

vistadas pela Comissão de Licitação e Representante Legal credenciado. 

 

DA CLASSIFICAÇÃO: Ato contínuo, a Pregoeira cientificou que após análise das propostas 

comerciais das empresas licitantes, 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.  Em seguida, passou-se à fase de negociação de preço, conforme MAPA 

DE LANCES em anexo, com o seguinte resultado:  

 

EMPRESA VLR GLOBAL 

DIAS E DOURADO LTDA EPP R$ 61.200,00 

 

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. 

 

Após análise dos documentos de habilitação, foi constatado que a empresa cumpriu todas as 

exigências do instrumento convocatório, sendo declarada HABILITADA pela Comissão de 

Licitação.  

 

Os autos do processo licitatório serão submetidos ao ordenador de despesa para possível 

homologação do objeto ora licitado. 

 

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 credenciado.  

 

 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 

Pregoeira/ Presidente da CPL 

 

FAUSTO CIRQUEIRA AMORIM 

Membro CPL 

FLAVIANA DA SILVA SABINO 

Membro CPL 

 

DIAS E DOURADO LTDA EPP 

Empresa Licitante 
 

 

 
 

 


