
 

 

 
 

    ATA PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DAS DOCUMENTAÇÕES E PROPOSTAS COMERCIAIS 

 
 
Ata de recebimento e abertura das 
documentações e propostas comerciais,     
referente contratação de apólices de seguros 
para passeios e viagens nacionais e viagens 
internacionais para comerciários, conveniados, 
usuários e dependentes, como também 
contratação de apólices de seguros de vida para 
atletas de eventos diversos organizados pelo 
SESC/TO por meio de empresa especializada, 
destinado a suprir as necessidades do SESC-TO. 
 
 

Aos quatorze dias do mês de outubro de 2016, às 15:00 horas, na Sede da Administração Regional 

do Serviço Social do Comércio, sito a 301 Norte Av. Teotônio Segurado Lote 19 Conj. 01, na cidade 

de Palmas, Estado do Tocantins, realizou-se uma reunião especialmente destinada à abertura dos 

envelopes contendo as documentações e propostas comerciais referente  à Licitação Modalidade 

Concorrência Tipo Menor Preço Por Lote 16/0008 - CC, objetivando contratação de apólices de 

seguros para passeios e viagens nacionais e viagens internacionais para comerciários, 

conveniados, usuários e dependentes, como também contratação de apólices de seguros de vida 

para atletas de eventos diversos organizados pelo SESC/TO por meio de empresa especializada, 

destinado a suprir as necessidades do SESC-TO. 

 

 

PRESENTES 

 
 
Além dos membros da comissão de licitação: a Senhora PRESIDENTE, PATRÍCIA DE PAULA 

ALMEIDA OLIVEIRA, os Senhores MEMBRO 1 ADÍLIO RODRIGUES RIBEIRO, MEMBRO 2 CAMILA 

QUEDI VALDUGA, DANERSON CARDOSO DE OLIVEIRA (Apoio Técnico).  

 
 
 
 
 
 



 

 

ENCERRAMENTO 
 
Aberto os trabalhos, não houve o comparecimento de empresas interessadas em participar do 

certame. A comissão declarou deserta a licitação. Devido a importância da contratação do objeto 

pelo SESC/TO, a CPL, no uso de suas atribuições, determinou a prorrogação da licitação, 

estipulando nova data para a abertura dos envelopes dos interessados em participar do certame, 

para o dia 27 de outubro de 2016 às 15h00min no mesmo local, na sede Administrativa do Sesc, 

sito na 301 norte, conjunto 01, lote 19, Avenida Teotônio Segurado, Palmas/TO. Após este ato, a 

Comissão encerra os trabalhos com a lavratura desta e assinada pelos membros presentes. 

 
 

 
 
 

PATRÍCIA DE PAULA ALMEIDA OLIVEIRA 
Presidente da CPL 

 
 

 
 
 

ADÍLIO RODRIGUES RIBEIRO 
1º Membro 

 
 

 

 

 

CAMILA QUEDI VALDUGA 
2º Membro 

 

DANERSON CARDOSO DE OLIVEIRA  

Apoio Técnico 

 
 


