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Aos sete dias do mês de outubro de 2016, às 09:00 horas, na Sede da Administração Regional
do Serviço Social do Comércio, sito a 301 Norte Av. Teotônio Segurado Lt 19 Conj. 01, na
cidade de Palmas, Estado do Tocantins, realizou-se upma reunião especialmente destinada à

abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais e documentações referente à

licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Ne 16/0013 - PG, com Registro de preço, tipo
Menor Preço.

A presente licitação destina-se ao registro de preço para AQUISIçÃO E INSTALAçÃO DE

APARELHOS DE AR CONDICIONADO para atender novas instalações do novo prédio do SESC -

CENTRO DE ATIVIDADES DE ARAGUAÍNA. Conforme especificações e quantidades contidas no
Anexo I do Edital.

Além dos membros da comissão de licitação: a Senhora PREGOETRA ADíL|O RODRIGUES
RIBEIRO, PATRÍCIA DE PAUIÁ ALMEIDA OLIVEIRA 1e MEMBRo e CAMILA QUEDI VALDUGA 29
MEMBRO, LEONARDO GUILHERME ROEDER (Apoio Tecnico), estiveram presentes os
REPRESENTANTES das respectivas EMPRESAS, conforme quadro abaixo:
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COMERCIAL IMPERIO EIRELI OTNIEL DE SOUSA RAMOS LEMOS

RJ COMERCIAL LTDA - ME ALAN MOREIRA SOUSA

MULTIPEÇAS LTDA RENATO RAFAEL OLIVEIRA DE CARVALHO
VICON COM. E DISTRIBUICÃO LTDA _ ME ANDRÉ ALEX SANTOS CHAGAS

G, R. DOS SANTOS JUNIOR COMERCIAL _ ME JOSE WALDER SOUSA ARAUJO

PEREIRA E ARRUDA LTDA _ ME GEDENILSON GOMES PEREIRA

DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE

ESCRITORIO LTDA _ ME
FRANCIEZIO MELO DE ARAUJO

COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE

LTDA
KLABIA PEREIRA PIMENTEL
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os envelopes (propostas comerciais e

o representante da empresa DISMAQ COUÉnCtO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME, o

Senhor FRANCIEZIO MELO Of nnnÚ:O, solicitou que a comissão realizasse a verificação no

contrato original da empresa PEREIRA E ARRUDA LTDA - ME. Portanto, conforme o item 11.3

do instrumento convocatório, fez se a consulta ao respectivo documento.

QUESTIONAMENTO 01:

O representante da empresa PEREIRA E ARRUDA LTDA - ME, o Senhor GEDENILSON GOMES

pEREIRA, questiona a empresa MULTIPEÇAS LTDA: "Ausência no contrato social de comércio

de ar condicionado."

A comissão de licitação, após análise do questionamento levantado, verificou que consta

expresso na cláusula quarta (objeto social), do contrato social apresentado, o exercício da

atividade, comércio varejista de equipamentos de refrigeração e ar condicionado, peças e

acessórios para equipamentos de refrigeração e ar condicionado, apresentando também

cartão do CNPJ, o CNAE 43.22-3-02, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar

condicionado, de ventilação e refrigeração.

Destarte, a empresa MULTIPEçAS LTDA, está credenciada para a fase de abertura das

propostas comerciais.

QUESTIONAMENTO 02:

O representante da empresa PEREIRA E ARRUDA LTDA - ME, o Senhor GEDENILSON GOMES

pEREIRA, questiona a empresa G. R. DOS SANTOS JUNIOR COMERCIAL - ME: " Ausência de

cópia do documento do socio. Não a no contrato social atividade de instalação de A.C".

RESPOSTA DA COMISSÃO QUESTIONAMENTO 02:

A comissão de licitação, após análise do questionamento levantado, verificou que a empresa

atendeu ao item 3.3.3 do instrumento convocatório, in verbis:

SESC - Serviço Social do

Quadra 301 Norte, Avenida

TEL (63) 3219 9101 FAX (63) 3219 9115 I

3.3.3 - Procuradores - procuroção público ou porticulor ou Carto de

Credenciomento, que comprove o outorgo de poderes, poro praticor todos

os otos, em nome do licitonte. No coso do procuroção porticulor ou corto de

credenciomento, (deveró ter firmo reconhecido em cartórío, ou cópia

outenticoda) ocomponhoda dos documentos comprobotórios dos poderes

do outorgonte controto social do licitonte. Deveró ser opresentado

documento de identificoçõo do outorgado (vólido em todo o )ïrttyiodocumento de identificoçõo do outorgado (vólido em todo o )B/rityionocionot). /1 " 
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no requerimento de empresário, o CNAE
centrais de ar condicionado, de ventilacão e

Deste modo, a empresa G. R. DOS SANTOS JUNIOR COMERCIAL - ME, está credenciada para a
fase de abertura das propostas comerciais.

QUESTIONAMENTO 03:

o representante da empresa PEREIRA E ARRUDA LTDA - ME, o senhor GEDENTLSON GOMES
PEREIRA, questiona a empresa DISMAQ coMÉRCro DE MATERtAts DE EScRtroRto LTDA - ME:
" Ausência da carta de credenciamento, não há no contrato social atividade de instalação de
ar condicionado".

A comissão de licitação, após análise do questionamento levantado, verificou que a empresa
atendeu ao item 3.3.3 do instrumento convocatório, in verbis:

3.3.3 - Procurodores - procuroçõo púbtica ou porticulor ou Carto de
credenciomento, que comprove o outorga de poderes, poro praticar todos
os atos, em nome do licitante. No caso da procuraçõo particular ou corta de
credenciomento, (deverÓ ter firma reconhecido em cartório, ou cópÌo
outenticado) ocomponhoda dos documentos comprobotórios dos poderes
do outorgante controto socíal do licitante. Devero ser opresentado
documento de identifìcoçõo do outorgado (vólido em todo o território
nocional).

Conferiu também, conforme item 11.3 do instrumento convocatório, que a empresa
questionada apresenta CNAE 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração.
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Assim sendo, a empresa DISMAQ coMÉRclo DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME, está

credenciada para a fase de abertura das propostas comerciais.

QUESTIONAMENTO 04:

O representante da empresa PEREIRA E ARRUDA LTDA - ME, o Senhor GEDENILSON GOMES

PEREIRA, questiona a empresa COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA: " No contrato
social não há atividade de comercialização de A.C. Ausência de cópia do sócio".

A comissão de licitação, após análise do questionamento levantado, verificou que a empresa

atendeu ao item 3.3.3 do instrumento convocatório, in verbis:

3.3.3 - Procurodores - procuroçõo público ou partícular ou Carto de

Credenciomento, que comprove o outorgo de poderes, poro praticor todos

os atos, em nome do licitonte. No coso do procuraçõo particulor ou corto de

credencíomento, (deveró ter firmo reconhecido em cortório, ou cópia
outenticodo) ocomponhodo dos documentos comprobotórios dos poderes

do outorgante contrato sociol do licitonte. Deveró ser apresentado
documento de identificoção do outorgado (vótido em todo o territorio ( ,Wnacionat). ô/WU

Além do mais, no que tange obrigatoriedade de que o objeto
um entendimentoexpressamente previsto no contrato social, existe

previsão no contrato social não pode excluir a empr
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alem dos delimitados no ato constitutivo não

consonância com a finalidade para o qual a

O TCU também compartilha desse entendimento' cito:

,,seumoempresoopresentoexperiêncioodequadoesuficienteporo

odesempen,hodecertootividodes,nõoseriolrozoóvelexigirqueelo
tenha detalhado o seu obieto sociol o ponto de prever

expressomentetodasossubatividadescomplementoresòotividodes
PrinciPal."

Assim, não entendemos ser possível limitar a participação somente a empresas cujo contrato

social contenha previsão expressa do objeto da licitação'

portanto, a empresa COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA, está credenciada para a

fase de abertura das propostas comerciais.

QUESTIONAMENTO 05:

O representante da empresa PEREIRA E ARRUDA LTDA - ME, o Senhor GEDENILSON GOMES

PEREIRA, questiona a empresa VICON COM. E DISTRIBUIçÃO LTDA - ME: " No contrato social

não há atividade de comercialização de A.C". Ausência de documento do sócio"'

RESPOSTA DA COMISSÃO QUESTIONAMENTO 05:

A comissão de licitação, após análise do questionamento levantado, verificou que a empresa

atendeu ao item 3.3.3 do instrumento convocatório, in verbis:

3.3.3 - Procurodores - procuroçõo público ou particulor ou Carta de

Credenciomento, que comprove o outorgo de poderes, poro proticar todos

os atos, em nome do licitonte. No coso do procuraçõo particular ou carto de

credencìamento, (deveró ter firmo reconhecido em cortório, ou cópío

outenticodo) ocomponhoda dos documentos comprobotórios dos poderes

do outorgonte controto sociol da licitante. Devero ser apresentodo

documento de identificoçõo do outorgodo (vólido em todo o território

nacionol).

Ademais, bem destaca os contornos do princípio do formalismo MarçalJusten Filho, ao aduzir

que:
"significa que o criterio poro decisõo de codo fose deve ser o
vontogem do Administroção. tsso, ocorreto a irrelevôncio do puro e

simples'formolismo' do procedimento. Nõo se cumpre o lei atrovés

do mero rituolismo dos otos. O formalismo do procedimento

licitotório encontro o conteúdo na seleção do proposto mois

SËSC - Serviço

Quadra 301

Para Marçal Justen filho, a Prática

configura ilegalidade, desde que,

entidade foi criada.
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pelo fim objetivado. Ademois, seró nulo o procedimento licitatório
quando quolquer fose ndo for concretomente orientada para o
seleção da proposto mois vantojosa para a Administroçõo".

Deste modo, a empresa VICON COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME, está credenciada para a

fase de abertura das propostas comerciais.

QUESTIONAMENTO 06:

O representante da empresa PEREIRA E ARRUDA LTDA - ME, o Senhor GEDENILSON GOMES
PEREIRA, questiona a empresa RJ COMERCIAL LTDA - ME: " Ausência no contrato social da
atividade de instalação, comércio refrigerador de A.C. Documento do sócio (ausência).
Modelo de credenciamento".

A comissão de licitação, após análise do questionamento levantado, verificou que a empresa
atendeu ao item 3.3.3 do instrumento convocatório, in verbis:

3.3.3 * Procurodores - procuroçõo público ou porticulor ou Corta de
Credenciomento, que comprove o outorga de poderes, poro praticar todos
os otos, em nome do lìcitonte. No coso do procuroçõo particulor ou carta de
credenciomento, (devero ter firma reconhecida em cortório, ou cópio
outenticada) ocompanhodo dos documentos comprobotórios dos poderes

do outorgante contrato sociql do licitante. Deverd ser opresentodo
documento de identificaçõo do outorgado (vólido em todo o território
nocionol).

No outro ponto, quanto a ausência no contrato social da atividade de instalação, comércio
refrigerador de A.C. , vejamos o posicionamento de Carlos Ari Sundfeld e Benedicto Pereira
Porto Neto:

A licitoção tem por finolidade selecionar o proposto mois vontojoso
poro a AdministraÇõo (com o aferição do copacidade do ofertonte
poro cumpri-la) e gorantir iguoldode de tratamento oos interessados
em disputar os negócios que ela pretendo realizar. As normos do
procedimento licitatorio, portonto, estõo voltodos ò satisfoçõo
desses propositos.

O formolismo, é bem verdade, faz parte da licitação, e nela tem seu
popel. Mas nem por isso o licitoção pode ser tronsformada em umo
cerimônio, na quol o que importa sõo os formas sagrodas, e não a
substâncio das coisos.

E, no mesmo caminhar ntinua Carlos Ari Sundfeld:

"nõo se pode imoginor o licitaçõo como um conjunto de
desvinculodas de seus fins. A licitoçdo ndo é um jogo, em que se

SESC * Serviço Social do Regional Tocantins I Sede Administrativa

Quadra 301 Norte, Avenida Conj. 01, Lt 19 - Palmas/TO CËP: 77001
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pode naturolmente gonhor ou perder em virtude de milimétrico desvio

em relação ao alvo - risco que constitui o próprio essêncio, e groça,

dos esnortes."

Assim sendo, a empresa RJ COMERCIAL LTDA - ME, está credenciada para a fase de abertura

das propostas comerciais.

Concluindo nesse compasso, as empresas questionadas, demonstraram o cumprimento de

determinadas exigências, ainda que de forma diversa da solicitada, reputamos satisfatória a

atuação das empresas, não se cogitando os descredenciamentos em face de meras

irregularidades, que em nada comprometem a segurança e idoneidade dos documentos

a presentados.

A reunião foi suspensa às l-1:40 para reabertura no dia às 14:00 na Sede Administrativa do

Sesc/TO.

A reunião foi reaberta, às L4:00, com a leitura da resposta aos questionamentos levantados.

A comissão de licitação procedeu ao exame das propostas apresentadas, todos os membros

da comissão rubricaram as propostas. Foi aberto espaço para questionamento. Porém nada

foi questionado.

Apos análise das propostas apresentadas, foi encontrado algumas divergências nas propostas

das seguintes empresas:

COMERCIAL IMPÉRIO EIRELI

Apresentou erro de multiplicação dos itens, sendo quantitativo e valor unitário, conforme
descriminado abaixo, perfazendo o valor total RS 470.240,20, o qual será utilizado na fase de

lance.

ITEM 01 - TOTAL CORRETO: RS 18.170,64
ITEM 02 - TOTAL CORRETO: RS 16.660,30
ITEM 03 - TOTAL CORRETO: RS 15.830,78
ITEM 04 - TOTAL CORRETO: RS 11.495,68
ITEM 06 - TOTAL CORRETO: Rs 254.572,80

TOTAL GERAL CORRETO: RS 470.240.20

SESC * Serviço Social do Comércio I Departamento Regional

Quadra 301 NoÍe, Avenida Teotônio Segurado, Conj. 01, Lt 19
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PEREIRA E ARRUDA LTDA _ ME

Apresentou erro de multiplicação dos itens, sendo quantitativo e valor unitário, conforme
descriminado abaixo, perfazendo o valor total RS 490.373,00, o qual será utilizado na fase delance.

|TEM 03 - TOTAL CORRETO: RS L9.369,00

Foi aberta a rodada de rances, conforme pranirha de rances anexas.

A comissão de licitação procedeu ao exame das documentações apresentada pela empresavlcoN coM' E DlsrRlBulçÃo LTDA - ME, vencedora por apresentar o menor lance. FoÌaberto espaço para questionamento. porém nada foi questionado.

A empresa vlcoN coM. E DlsrRlBulçÃo LTDA - ME, atendeu à todas as documentações
solicitadas no instrumento convocatório.

Portanto a empresa VICON cOM. E DISTRIBUtçÃO LTDA - ME, está habilitada.

Após a fase de lances e análise das documentações, a comissão de licitação declara adescritas abaixo vencedora do certame:
SESC - Serviço Social do Comércio I Departamento Regional Tocantins I
Quadra 301 Norte, Avenida Teotônio Segurado, Conj. 01 , Lt 1g _ palmas/TO
TEL (63) 3219 9.t01 FAX (63) 3Z1g g11S I www.sescto.com.br

Sede Admini,

CEP 7700é.

DOS LICITANTES DETENÏORES DOS MENORES PRECOS
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EMpRESA VENCEDORA: vtcoN CoM. e otsrntgutÇÃo LTDA - ME: rorRuzRt'too RS

349.000.00

lnformamos que as empresas têm o prazo de 02 (dois) dias úteis para interpor recurso caso

julgarem necessário. Informamos também, que a empresa VICON COM. E DISTRIBUIçÃO LTDA

-MEtêm o prazo de24 horas para apresentar no Setorde Licitações, a nova proposta com os

valores atualizados. A Homologação compete a Administração Regional do SESC' Nada mais

havendo a registrar encerrou-se a reunião às 16:00 h e lavrou-se esta Ata que, assinada pelo

pregoeiro, pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das empresas

acima citadas, neste momento da leitura e aprovação desta, encerra assim os trabalhos'

PATRíCIA

CAMILA QUEDIV UGA

LEONARDO GU ILHERM E ROEDER

Apoio Técnico

Membro

AIÁN MOREIRA SOUSA

RJ COMERCIAL LTDA - ME

E-mail:

RENATO R ANDRÉ

VICON COM.MULTIPEçAS LTDA

E-mail: RÊÀhToTóTncrrv6'@ Vef rncr c' coíì^ E-mail:

GEDEN GOMES PEREIRA

G. R. DOS SADd"TOS JUNIOR COMERCIAL - ME

E- m a i | : 6 ttAnooA' B Àc'"Z*ao't t "A'^
SESC to Regional
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COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA
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