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ATA PARA RECEBIMENTo E ABERTURA DAS DocUI\4ENTACÕES

Ata de recebimento e abertura das Documentações,
referente à LOTE 01: Contratação de empresa especializada
para a execução dos serviços referente à construção e
reforma da unidade Mesa Brasil de Araguaína, com 2!2,79m2
de área de construção, localizado na Rua Buenos Aires, ed.
21 St. Morada do Sol, cidade de Araguaína - TO de
propriedade do Sesc - Serviço Social do Comércicr,
Administração Regional/|O, tudo conforme projetos,
especificações técnicas e planilha quantitativa de serviços
constantes do Anexo l. LOTE 02: Contratação de empresa
especializada para a execução dos serviços referente à

construção da unidade Mesa Brasil de GurupÌ, com 209,50m2
de área de construção, Iocalizado na Av. Goiás, ns 2423, Lote
2A, Quadra 35, cidade de Gurupi - TO, de propriedade do
Sesc - Serviço Social do Comércio, Administração
Regionalf-O, tudo conforme projetos, especificações
técnicas e planilha quantitativa de serviços constantes do
Anexo l.

Aos trinta dias do mês de novembro de 2077 , às 09:00 horas, na sede da Administração Regional

do serviço social do comercio, 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 referente à Ljcitacão Modalidade Concorrência Tipo

Menor Preco Por Lote 17l0010-CC, objetivando à LOTE 01: Contratação de empresa especializada

para a execução dos serviços referente à construção e reforma da unÌdade Mesa Brasil de

Araguaína, com 2\2,79m2 de área de construção, localizado na Rua Buenos Aires, ed. 21 St,

Morada do Sol, cidade de Araguaína - To de proprÌedade do sesc - servÌço Social do Comercio,

Administração Regionalfio, tudo conforme projetos, especìficações técnicas e planilha

quantitativa de serviços constantes do Anexo L LOTE 02: Contratação de empresa especializada

para a execução dos serviços referente à construção da unidade Mesa Brasil de Gurupi, com

209,50m2 de área de construção, localizado na Av. GoÌás, ne 2423, Lote 2A, euadra 35, cidade de

Gurupi - TO, de propriedade do Sesc - Serviço Social do Comércio, Administração Regional/TO,

tudo conforme projetos, especificações técnicas e planilha quantitativa de serviços constantes do

Anexo L

SESC - Serviço Socialdo Comércio I Departamento Regional Tocantins I Sêde
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PRESENTES:

Além dos membros

Senhores MEMBRO

TÉCNlco Leonardo

(Contador).

Quadro 1:

RECEBIMENTO DE ENVELOPES:

A comissão iniciou os trabarhos recorhendo os enveropes (documentações e proposras

comerciais) das empresas presentes. A pedido da comissão de Licitação os representantes e

membros da comissão rubricaram as documentações. Foi aberto espaço para questionamento'

Porém nada foi questionado'

I
^l

ABERTURA DAS DOCUMENTAçÕES: ,X

A comissão de |icitação procedeu ao exame das documentações apresentadas pelas empresas /'\I

da comissão de licitação: o senhor PRESIDENTE, Adílio Rodrigues Ribeiro os

1 Patrícia de Paula Almeida Oliveira, e MEMBRO 2 Luiz Sérgio Papa, APOIO

Guilherme Roeder (Engenheiro Civil), e Franklin Resende Borges Costa

G','Ltw

REPRESENTANTESEMPRESAS

JANERSON CASTRO COELHOffiEtNcoRPoRAçÕEs

MARCELA CERUTTI CHAVES
CorusrnuroRA ACAUÃ LTDA

RANUDEIA SULIVAN DOS REIS LIMA
NASA CONSTRUTORA LTDA _ EPP

KLABIA PEREIRA PIMENTEL
COCENO CONSTRUTORA NORTE LTDA

www.sescto.com.br @/&

Sesc

acima citadas. A pedido da comissão de Licitação os representantes e membros da, comrssão
I



Apos análise das documentações apresentadas pelas empresas citadas acima, a comissão

verificou que a empresa COCENO CONSTRUTORA NORTE LTDA, deixou de apresentar o

documento solicitado no item 3.2 letra "e", portanto conforme o item 3.2 letra "f",foi solicitado à

representante da empresa, a Senhora KLABIA PEREIRA PIMENTEL, a declaração escrito a próprio

punho.

A comissão de licitação com a auxílio da parte técnica da área de engenharia, após análise na

documentação da empresa MEGA ENG CONSTRUçÕES E INCORPORAçÕES LTDA, constatou que a

empresa não atendeu por completo ao item 3.2 - b.1.3 do edital, in verbis:

b,1.3) O otestodo de copocidode técnica apresentodo
devero, necessoriomente, comprovor o execuçõo de:
estruturo de concreto ormado e estruturo metolico,
instoloções eletricos, rede logico, hidro sanitória, CFTV e

GLP.

Portanto, a empresa MEGA ENG CONSTRUÇÕES E tNCORpORAÇÕES LTDA está inabilitada para a

fase posterior da abertura das propostas comerciais.

ENCERRAMENTO

Informamos aos interessados, que está aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição

de recurso caso julgarem necessário. A comissão informa ainda que a pasta estará à disposição

para consulta junto a esta comissão. Informamos ainda que será marcada uma nova data para

abertura da proposta comercial, e que a mesma será divulgada oportunamente aos licitantes.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente, após agradecer o comparecimento de todos,

determinou a lavratura da presente Ata que, assinada pelos membros da Comissão de Licitação e
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pelos representantes das empresas acima citadas,

encerra assim os trabalhos, às 11:29 h.

neste momento da leitura e aprovação desta,

PATRíCIA

Apoio Tecnico/Engenheiro Civil - CREA/TO

205367

G.6ríç,- 0"e11-"
JANERSON CASTRO COELHO

MEGA ENG CONSTRUÇÕES E INCORPORAçÕES
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RANUDEIA SULIVAN DOS REIS LIMA

CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA NASA CONSTRUTORA LTDA _ EPP
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Frankl Borges Costa

Apoio Técnico/Contador - CRC/TO -
9243011219L

MARCEIÁ CERUTTICHAVES

IRÜTR ALMEIDA OLIVEIRA

Membro

Membro
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