
PREGÃO PRESENCIAL N9 17IOOO2-PG

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2017, às 09:00 horas, na Sede da Administração
Regional do Serviço Social do Comercio, sito a 30L Norte Av. Teotônio Segurado Lt 1-9 Conj.

0L, 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 1710002 - PG, tipo Menor Preço

Global.

A presente licitação destina-se à aquisição de FRIOS DIVERSOS, por meio de empresa

especializada, destinados atender todas as unidades do SESC/TO na cidade de Palmas/TO,
pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogável por igual período, conforme este

lnstrumento Convocatório e seus anexos.

Alem dos membros
RIBEIRO, PATRíCIA DE

MEMBRO, estiveram
quadro abaixo:

da comissão de licitação: o Senhor PREGOEIRO ADíLIO RODRIGUES

PAULA ALMEIDA OLIVEIRA 1e MEMBRO e CAMIIÁ QUEDI VALDUGA 2e

presentes os REPRESENTANTES das respectivas EMPRESAS, conforme

W. V. B. VARGAS - ME
VERUSKA REJANE FIGUEIREDO GOMES

VARGAS

DENIS PEREIRA GOMESSALINA CORP EIRELI - ME

A comissão iniciou os trabalhos recolhendo os envelopes (propostas comerciais e

documentações) das empresas presentes.

A empresa L. F. LIMA - ME, entregou o envelope porém sem representatividade, conforme

item 7.1-.4 do instrumento convocatório.
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DE PROPOSTA COMERCTAL E DOCUMENTOS DE HABTLTTAçÃO

PRESENTES

EMPRESA REPRESENTANTE



A comissão de licitação
da comissão rubricaram
foi questionado.

procedeu ao exame das propostas apresentadas, todos
as propostas. Foi aberto espaço para questionamento.

os membros
Porém nada

Foi aberta a rodada de lances, conforme
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planilha de lances anexas.
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A comissão de licitação procedeu ao exame das documentações apresentada pela empresa
SALINA CORP EIRELI - ME, vencedora por apresentar o menor lance. Foi aberto espaço para
questionamento. Porém nada foi questionado.

A comissão de licitação após análise nas documentações apresentadas pela empresa SALINA
CORP EIRELI - ME, verificou que a mesma deixou de atender ao item 6.4, letra "a" do
instrumento convocatorio, in verbis:

a) Certidão negotiva de folêncio (conforme o Lei n.e
11-.10L/2005) expedida pelo distribuidor da sede do pessoa
jurídico, com doto de expediçõo inferior a 90 dias em reloçõo
ò dato de apresentoçõo dos envelopes.

A empresa SALINA CORP EIRELI - ME, não atendeu à todas as documentações solicitadas no
instrumento convocatório.

Portanto, a empresa SALINA CORP EIRELI - ME, está inahabilitada.

A comissão de licitação procedeu ao exame das documentações apresentada pela empresa
W. V. B. VARGAS - ME, vencedora por apresentar o segundo menor lance. Foi aberto espaço il
para questionamento. Porém nada foi questionado. /Jt-ì ìt
A comissão de licitação após análise nas documentações apresentadas pela empresa W. V. B. Yl
VARGAS - ME, verificou que a mesma deixou de atender ao item 6.3.3.3 do instrumentol (\ Iconvocatório. t U
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RTURA DAS DOCUMENTAçÕES EMPRESA VENCEDORA OFERTANTE DO SEGUNDO MENOR



A comissão de licitação, considerando o item 6.3.3.4 do edital, solicitou à representante da
CMPTESA W. V. B. VARGAS _ ME, a senhoTa VERUSKA REJANE FIGUEIREDO GOMES VARGAS. a

declaração escrito a próprio punho.

A empresa W. V. B. VARGAS - ME, atendeu à todas as documentacões solicitadas no
instrumento convocatório.

Portanto, a empresa W. V. B. VARGAS - ME, está habilitada,

Após a fase de lances e análise das documentações, a comissão de licitação declara a empresa
descrita abaixo vencedora do certame:

EMPRESA VENCEDORA: W. V. B. VARGAS - ME: TOTATIZANDO RS 58.400,00.

Informamos que as empresas têm o prazo de 02 (dois) dias úteis para interpor recurso caso
julgarem necessário. Informamos tambem, que a empresa w. v. B. VARGAS - ME, têm o
prazo de 24 horas para apresentar no Setor de Licitações, a nova proposta com os valores
atualizados. A Homologação e Adjudicação compete a Administração Regional do SESC, Nada
mais havendo a registrar encerrou-se a reunião às 10:26 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

PATRÍI IDA OLIVEIRA

Úq^r," P0$^.^r"\
DENIS PEREIRA GOMES

SALINA CORP EIRELI_ ME
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Membro

DO LICITANTE DETENTOR DO MENOR PREÇO

ENCERRAMENTO


