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Aos vinte e um dias do mês de novembro de 2016, às 15:00 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 uma reunião especialmente
destinada à abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais e documentações
referente à licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Ne 16/0015 - PG, com Registro de
Preço, tipo Menor Preço Global.

A presente licitação destina-se ao registro de preço para prestação de serviços (confecção e

instalação) de comunicação visual por empresa especializada, destinados atender as

instalações do Centro de Atividades do Sesc em Araguaína. Conforme especificações e
quantidades contidas no Anexo I do Edital.

Além dos membros da comissão de licitação: a Senhora PREGOEIRA ADíL|O RODRIGUES

RIBEIRO, PATRÍCIA DE PAUIÁ ALMEIDA OLIVEIRA 1E MEMBRO C CAMILA QUEDI VALDUGA 29

MEMBRO, RENATO KLEIN (Apoio Técnico), estiveram presentes os REPRESENTANTES das
respectivas EMPRESAS, conforme quadro abaixo:

TNTERCON SERVTÇO DE COMUNTCAçÃO

VISUAL
FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA FILHO

OPEN PALMAS - LTDA - EPP GETULIO MARQUES FERREIRA JUNIOR

A comissão iniciou os trabalhos recolhendo
documentações) das empresas presentes.

os envelopes (propostas comerciais e

A comissão informou que o prazo de entrega e instalação do objeto, será informado no PRF

(Pedido ao Fornecedor), que será enviado pela Coordenadoria de Suprimentos do SESC/TO.
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ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES

DE PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS DE HABILIT

RECEBIMENTO DE ENVELOP-ES .

EMPRESA REPRESENTANTE



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.

Foi aberta a rodada de lances, conforme planilha de lance anexa.

A comissão de licitação procedeu ao exame das documentações apresentada pela empresa

OPEN PALMAS - LTDA - EPP, vencedora por apresentar o menor lance. Foi aberto espaço para

questionamento. Porém nada foi questionado.

A comissão de licitação após análise da documentação apresentada pela empresa OPEN

PALMAS - LTDA - EPP, verificou que a mesma deixou de atender aos itens 6.5 letras "b" e "f" ,
in verbis:

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estoduol e/ou
municipol, relotivo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente oo

seu romo de otividade e compotível com o objeto controtuol.

f) Certidõo de Reguloridade Fiscol (CRF) junto ao Fundo de Gorantia
por Tempo de Serviço - FGTS, no cumprimento dos encorgos

instituídos por lei.
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Portanto a empresa OPEN PALMAS - LTDA - EPP, está inabilitada. hf 4,+i, Y
ìí
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A comissão de licitação procedeu ao exame das documentações apresentada pela empresa fh
INTERCON SERVIçO DE COMUNICAçÃO VISUAL, vencedora por apresentar o segundo menorXffi
lance. 
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Foi aberto espaço para questionamento. porém nada foi questionado.

A comissão de licitação após análise da documentação apresentada pela empresa INTERCON
SERVIçO DE CoMUNtCaçÃo VISUAL, verificou que a mesma deixou de atender ao item 6.5
f etras "b" , in verbis:

b) Provo de inscriçõo no codastro de contrìbuintes estadual e/ou
municipol, relativo ao domicílio ou sede do licitonte, pertinente ao
seu romo de otividade e compatível com o objeto contratuol.

Portanto a empresa OPEN PALMAS - LTDA - Epp, está inabilitada.

Informamos que a reunião será suspensa para análise. Será divulgado oportunamente o
resultado referente a análise obtida. Nada mais havendo a registrar encerrou-se a reunião às
15:51 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 OLIVEIRA

UGA

FRANCISCO

INTERCON SE
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Membro

JÚNIoR

DE COMUNTCAçÃO

ENCERRAMENTO

DE SOUSA FILHO


