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ADMTNTSTRAÇÃO

SENHOR GERENTE

REGINAL DO SESC/|O

Pregão Presencial SESC No 1Bl0001 - PG

MAYARAs.uMA-ME,pessoajurídicadedireitoprivado,inscritanoCNPJ/MF

sobon.o2B.7O2.387/OOO1-4T,comsedenaruaAraguaia,l22C'centro'na

cidade de Paraiso do Tocantins - To, neste ato, representada pelo seu

procurador, RAFAEL SANZO KOWALSKI, brasileiro' casado' empresário'

oortador do documento de identidade RG no 7.551.260-0 ssP/PR e inscrito no

CPF/MFsobono006.717.41g-lS,residenteedomici|iadonacidadedeParaiso

do Tocantins - TO, vem respeitosamente, perante a ilustre presença de vossa

senhoria,dentrodoprazolega|doitem11.17,doedita|de|icitaçãono18/0001-

PG,interporREcURsoADMINISTRATIVO,contraar.decisão|avradanaAta

de Fregão Presencial, realizada em 28/02/2018' que validou como vencedora' a

proposta apresentada pela empresa oRG sEGURANçA ELETRÔNICA LTDA - ME

oara o LOTE 02, habilitando esta para a execução dos serviços, expondo para

tanto os fatos e fundamentos a seguir:

A proposta apresentada pela empresa vencedora para o LOTÉ 02' ORG /
SEGUMNÇA ELETRÔNICA LTDA - ME, refere-se à -Presbção de se\iços de q

monitoramento eletrôníco alarme 24 hora+ sistema via rádío e

na cidade de Paraiso do Tocantins'
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INVIOLÉVEL
Ocorre que, para que este serviço esteja em conformidade com a

proposta, faz-se necessário que a empresa prestadora, tenha uma central de

monitoramento de recepção de ondas de rádio no local de prestação deste, ou

no mínimo uma repetidora de sinal para que sejam recebidos esses eventos em

outra focalidade, no caso específico desta empresa, Íaz-se necessário que a

repetição do sinal seja transmitido da unidade do SESC em Paraiso do

Tocantins/IO, recebido em equipamento repetidol instalado entre as duas

cidades, repetindo o sinal, sendo este recebido na cidade de PALMAS/TO.

Outrossim, em atenção à rápida resposta à uma tentativa de

arrombamento, o departamento jurídico, no anexo 'V - MINUTA DO

CONïMTO", Cláusula Sétima - Das Obrigações da Contratada, alíneas "h" e "J"'

resguardou a necessidade de que a empresa vencedora disponha no local da

prestação de serviços base, viaturas e pessoal treinado e apto para a execução

dos serviços, não podendo transferir no todo ou em parte para outrem o objeto

do contrato:

'h) Dispot no local da prestação do seruiço base com

vìatura; quadro de pessoal treinados e aptos para a

realização das atividades a serem executadat designando

um técnico específrco que acompanhará sempre o setutço

de monitoramento e manutenção dos sistema' "

!) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, obieto do

Presente Contrato. "

observa-se que no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, anexado a este

recurso, a empresa oRG SEGURANçA ELETRÔNICA LTDA - ME, está localizada

na Q 308 Sul, Alameda 10, no 19, Lote 01-A QC'B c/ AL' 02, Plano Diretor Sul' na
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INV6LÉVEË
cidade de Palmas/TO, portanto, de acordo com as exigências expostas, esta

empresa encontra-se INAPTA para a prestação dos serviços licitados.

Doutra banda, anexo a este, em declaração feita pela Associação

Comercial e Empresarial de Paraiso do Tocantins - ACIP, a empresa Recorrente,

MAYARA S. LIMA - ME, " é a única Empresa de monitonmento de Alarmes

na cidade de Paraíso do Tocantins cadastadaiunto à ACIP".

Em face das razões expostas, a Recorrente MAYARA S. UMA - ME, requer

o provimento do presente Recurso Administrativo para que, caso não comprove

ter no local da prestação de serviços, "central de recebimentos de eventos de

ondas de rádio e/ou repetidora de sinais de ondas de rádio, local próprio (base),

com viaturas próprias, e quadro de pessoal treinado e apto para o serviço com

registro em CTPS', seja desclassificada a proposta apresentada pela empresa

ORG SEGURANçA ELETRÔNICA LTDA, e seja reconhecida como vencedora a

segunda menor proposta, a qual foi apresentada pela Recorrente.

Termos em que,

Pede deferimento.

Paraiso do Tocantins, 01 de Março de 2018.
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.Cornprovante 

de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão http://www.receita.fazenda. gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjrcva/i..

Gomprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à

RFB a sua atualização cadastral.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 01/03/2018 às 15:í9:51 (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERo DE

02.861.222t000113
MATRIZ

coMpRovANrE DE tNScRçÃo E DE slruAçEol 
?lliï,lAB€RruRA

CADASTRAL

LOGRADOURO

O 308 SUL ALAMEDA 10

COMPLEÌvCNTO

LOTE 01-A OC.B C/ AL.02

CEP

77.021468
BARRO/DISTRITO

PLANO DIRETOR SUL
MJNrciPto
PALMAS

ENDEREçO ELET TELEFONE

(63) 3214-2s99

CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03t11t2005

NOME EMPRESARIAL

ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA

DO ESTABELÉCIMENTO (NOME DE FA\TASIA)

coDrGo E DÊscRtÇÃo DA ATI\IDADE EcoNÔiílcA PRINcIPAL

g5.2í-5-00 - Reparaçâo e manutenção de equipamentos eletÍoeletrônacos de uso pessoal e doméíico

cóorco e oescntçÃo DAs ATIVIDADES EcoNoMcAs sEcuNDÃRlAs

33.13-9-9g - Manutenção e reparação de máquinas, apaÍelhos e materiais elétricos não especiÍicados anteÍioÍmente

43.21.5-00 - Iníalação e manutenção elétrica
47.42A-OO - Comércio varejista de material elétrico
t7 .51-2-O,l - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.59€-99 - Comércio u"r"ji"t" de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especiÍicados anteraoÍmente

77.39{l-99 - Aluguel de outias máquinas e equipamentos comerciais e induíriais não especiÍicados anteriormente, sem

opeÍadoÍ
Sô.ZOOOt - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança gletrônico

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

Íúoï\D DE srruAÇÃo cADASÍRAL

ESPECIALDATADA

0l/03i2018ldel

O Copyright Receita Federal do Brasil - 01103/2018
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DEçtARAÇÃO

Após analise e levantamento no Cadastro de Associados da Associação
Comercial e Empresarial de Paraíso do ïocantins - ACIP, DECLARAITO$
para os devidos fins e a quêm interessar que â empresa MAYARA S. LIMA -
ME, portadora do CNPJ n.28.7A23871üü01-47, localizada na Rua Araguaia n.

122, Setor Central Paraíso do Tocantins é â única Ernpresa de
monitoramento de Alarmes na cidade de Paraíso do ïacantins cadastrada junto

a ACIP.

Paraíso do Tocantins. 16 de Fevereiro de 2018.
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