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ATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Nº. 012/2020 SESI/PB QUE TEM 

COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE 

ATIVIDADES DO SESI ANNA ELIZABETH LUNDGREN, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 

RIO TINTO-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS 

ANEXOS. 

 

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 08h30min (oito horas e 

trinta minutos), reuniram-se a Senhora Pregoeira e Comissão de Licitação, na Sala de 

Reuniões do Google Meet, para recebimento, abertura e julgamento dos documentos de 

Credenciamento, Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação do Pregão nº. 

012/2020 SESI/SENAI-PB, que tem como objeto o registro de preços destinado à 

aquisição de gêneros alimentícios com o objetivo de atender as necessidades do 

Centro de Atividades do SESI Anna Elizabeth Lundgren, localizado no município de Rio 

Tinto-PB, conforme especificações e condições do Edital e seus anexos. Presentes a 

Pregoeira Ariana Almeida Gonzaga, e os Membros da Comissão de Licitação, Izabel 

Oliveira Rodrigues e Vanessa Raquel Viana Ramos. A Senhora Pregoeira deu início à 

Sessão esclarecendo aos presentes como funciona esta modalidade, os aspectos legais e os 

critérios de julgamento que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão. Para a licitação em 

curso participou da reunião online a empresa SONYEDGE MAGALY DE OLIVEIRA LELIS, 

representada legalmente pela Senhora Sonyedge Magaly de Oliveira Lelis. Ressalta-se que 

foi dado prosseguimento ao certame com fulcro no que prescreve o artigo 5º, §2º, inciso II do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, in verbis: A validade da licitação não 

ficará comprometida na modalidade pregão, se inviabilizada a fase de lances, em razão da 

apresentação e/ou classificação de apenas uma proposta. A Senhora Pregoeira concedeu o 

prazo de 15 minutos para que a licitante encaminhasse via e-mail a documentação referente 

ao credenciamento, proposta de preço e habilitação. Dando continuidade procedeu com a 

impressão e análise de credenciamento. A empresa SONYEDGE MAGALY DE OLIVEIRA 

LELIS foi credenciada. Em seguida, foram impressos os documentos referentes à Proposta de 

Preços, os quais foram submetidos à análise pela Comissão de Licitação. Após, observados 

os critérios de julgamento dispostos no Edital, a proposta foi considerada DESCLASSIFICADA 

para a fase de lances por não apresentar reconhecimento de firma da assinatura em cartório, 

contrariando o que dispõe o preâmbulo do Edital que rege esta licitação, paragrafo 12, in 

verbis: “[...] No caso dos documentos que necessitam de assinatura, a exemplo da 

procuração, proposta de preços, carta de participação (anexo IV), declaração (anexo V) e 
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atestado ou declaração de capacidade técnica, as suas respectivas assinaturas deverão ter 

firma reconhecida em cartório, salvo para os documentos emitidos pela internet”, como 

também o disposto no item 5.2. Ademais, após análise da documentação recebida referente à 

fase de habilitação, foram constatadas as seguintes inconformidades: os documentos 

dispostos no item 6.3, alíneas “a” e “b” não possuem reconhecimento de firma da assinatura 

em cartório; o documento disposto no item 6.3, alínea “e” é inválido para licitação no que se 

refere ao fornecimento de mercadorias; ausência dos documentos dispostos no item 6.3, 

alíneas “f”, “h” e “i”; documento disposto no item 6.3, alínea “m” não possui reconhecimento de 

firma da assinatura em cartório. Ante o exposto, a Comissão de licitação declara com 

FRACASSADO o presente certame. A Comissão de Licitação declara ainda encerrados os 

trabalhos, agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 

presente Ata que vai ser assinada pela Senhora Pregoeira, Comissão de Licitação, e licitante 

presente. 
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