
PREGÃO PRESENCIAL N9 17l0016-PG

Aos dois dias do mês de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, na sede da Administração Regional do

serviço sociar do comércio, sito a 301 Norte Av. Teotônio segurado Lt 1g conj. 01, na cidade de Palmas,

Estado do Tocantins, reailzou-se uma reunião especiarmente destinada à abertura do envelope

contendo a documentação da empresa ofertante do menor preço referente ao LorE 08 da licitação

modalidade pREGÃo PRESENCIAL Ne 17/0016 - pG, com Registro de Preço tipo Menor Preço Por Lote'

o presente Pregão Presencial destina-se ao registro de preço aquisição de uniformes para funcionários'

uniformes escolares diversos, camisetas para eventos, sungas, maiôs, toucas, kimonos, mochilas' bonés

e squeezes por empresa especializada, pelo prazo de t2 (doze) meses, podendo ser prorrogável por

igual período, destinados atender as necessidades do sESc/To' conforme este Instrumento

Convocatório e seus anexos.

Estiveram presentes os membros da comissão de ricitação: a senhora pRESTDENTE, PATRícn DE PAULA

ALMETDA oLrvErRA, o Senhor pREGoErRo ADÍLro R.DRTGUES RrBErRo, e a senhora .AMILA QUEDI

VALDUGA.

A comissão de licitação procedeu ao exame da documentação apresentada pela empresa PoLlsPoRT

rNDúsrRrA E coMÉRcro - ETRELT Epp, ofertante do segundo menor preço no LorE 08. A empresa

poLrspoRT rNDúsrRrA E coMÉRcro - ETRELT Epp, atendeu à todas as documentações solicitadas no

instrumento convocatório. portanto, a empresa poLrspoRT INDUSTRIA E coMÉRclo - EIRELI EPP' está

ha bilitada.
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Informamos que as empresas têm o prazo de 02 (dois) dias úteis para interpor recurso caso julgarem

necessário. A Homologação e Adjudicação compete a Administração Regional do SESC. Nada mais

havendo a registrar encerrou-se a reunião às 09hs:20min e lavrou-se esta Ata que, assinada pelo

Pregoeiro, pelos membros da Comissão de Licitação, neste momento da leitura e aprovação desta,

encerra assim os trabalhos.

PATRÍCÍ IDA OLIVEIRA

Presidente/Membro da CPL
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