
Ata de recebimento e abertura das

Documentações e Propostas Comerciais,

referente aquisição de upgrade de appliance

SonicWALL NSA 3500 para SonicWALL NSA

3600, juntamente com appliance SonicWALL

NSA 3600 para Alta Disponibilidade, licença de

Comprehensive Gateway Security Suite e
licença Stateful HA upgrade for NSA 3500 and

NSA 3600, a solução completa deve dispor de

garaUntia e suporte técnico básico 24x7 pelo

período de 36 meses, destinado atender as

necessidades do SescÂO'

Aos dezessete dias do mês de outubro de 20!6, às 15:OO horas, na Sede da Administração

Regional do Serviço Social do Comércio, sito a 30L 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

objetivando à aquisição de

upgrade de appliance SonicWALL NSA 3500 para SonicWALL NSA 3600, juntamente com appliance

sonicwALL NSA 3600 para Alta Disponibilidade, licença de comprehensive Gateway security suite

e licença Stateful HA upgrade for NSA 35OO and NSA 3600, a solução completa deve dispor de

garantia e suporte técnico básico 24x7 pelo período de 36 meses, destinado atender as

necessidades do Sesc/TO.

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

ALMETDA oLtvEtRA, os senhores MEMBRo 1 ADíLlo RODRIGUES RlBElRo, MEMBRo 2 cAMILA

Quadra 301 Norte, Avenida Teotônio Segurado, Conj. 0',| , Lt 19 - PalmasffO CEP:77001-226

TEL (63) 3219 9101 FAX (63) 3219 9115 I www.sescto.com.br

rt#q

&scTn

euEDt vALDUGA, MARco AURÉLlo ARAúJO LEAL e JoÃo cARLos oslNSKl SENHONRINI (Apoio

ïécnico), estiveram presentes os REPRESENTANTES das respectirfas EMPRESAS, conforme quadro

abaixo:
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Quadro 0i.:

Entregou o envelope, porém sem representatividade as seguintes empresas, conforme item g.2.2:
ALERTA sEcuRtïy soLUTtoNS truroRvÁlcA LïDA.

K R p coNSULToRTA rn,t rrcloroõÃ
DE tNFoRMÁrrcn LTDA _ Epp DIOGO BORGES OLIVEIRA

A comissão iniciou os

comerciais) das empresas

questionado.

trabalhos recolhendo

presentes. Foi aberto

os envelopes (documentações e propostas

espaço para questionamento. porém nada foi

A comissão de licitação procedeu ao

acima citadas. A pedido da Comissão

rubricaram as documentações. Foi

questionado.

exame das documentações apresentadas pelas empresas

de Licitação os representantes e membros da comissão

aberto espaço para questionamento. porém nada foi

Após análise da comissão de licitação, nas documentações apresentadas, verificou-se que
empresa descrita abaixo, deixou de atender os seguintes itens do instrumento convocatório:

EMPRESA:

Deixou de atender ao item 3.2 "b" "b.!" in verbis:

,{.

b) Provo de inscrição no codostro de contribuintes
estoduol ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente oo seu romo de otÌvidode e
compatível com o objeto contratuo l.
b,1 - No provo de inscriçdo, não sera oceito
Docu mento de Arrecadaçõo.
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REPRESENTANTE

RECEBIMENTO DE ENVELOPES:
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Destarte, a empresa RUntR SECUnfy SOtUftOruS trufOnVÁttCR LtOn está inabilitada para a fase

da abertura das propostas comerciais e a empresa K R P CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE

INFORMATICA LTDA - EPP está habilitada para a fase da abertura da proposta comercial.

Não houve manifesto na interposição de recurso.

A comissão de licitação procedeu ao exame da proposta apresentada pela empresa acima citada,

conforme planilha abaixo. A pedido da Comissão de Licitação o representante e membros da

comissão rubricaram a proposta. Foi aberto espaço para questionamento. Porém nada foi

q uestionado.

Quadro 02:

ENCERRAMENTO

Informamos aos interessados, que as propostas comerciais, serão analisadas criteriosamente pela

parte técnica e que havendo quaisquer dúvidas serão solicitados esclarecimentos formais. Após a

divulgação da análise das propostas comerciais apresentadas, estará aberto o prazo para

interposição de recurso, sendo o mesmo de 05 (cinco) dias úteis. A comissão informa ainda que

todos os atos referentes a esta licitação serão postados no site www.sescto.com.br. e que a pasta

estará à disposição para consulta junto a esta comissão. Informamos ainda qqF a homologação e

adjudicação compete a Administração Regional do SESC/TO e que o resulfido será divulgado

oportunamente aos licita ntes.
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coND|çÕES DE

PAGAMENTO

K R P CONSULTORIA

EM TECNOLOGIA DE

INFORMÁTICA LTDA -

ep

ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL

VALOR TOTAT DA PROPOSTA

EMPRESA
VALIDADE DA

PROPOSTA

PRAZO DE

EXECUCÃO VALOR (RS)

60 DIAS 15 DIAS 30 DIAS Rs 90.000,00
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Nada mais havendo a tratar, a Presidente, após agradecer o comparecimento de todos,

determinou a lavratura da presente Ata que será assinada pelos membros da Comissão de

Licitação e pelos representantes das empresas acima citadas, neste momento da leitura e

aprovação desta, encerram se assim os trabalhos, às 15:47 h.

PATR EIDA OLIVEIRA

DIOGO

K R P CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE

INFORMÁTICA LTDA - EPP

JOÃ

Email:
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RIBEIRO

1-e Membro

2e Membro

SKISENHONRINI

Apoio Técnico
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MARCO AURÉÚP NhNÚ.IO LTNT

-\Apoto tecntco


