
Ata de recebimento e abertura das Documentações e Propostas Comerciais,

referente contratação de apólices de seguros para passeios e viagens

nacionais e Viagens internacionais para comerciários, conveniados, usuários

e dependentes, como também contratação de apólices de seguros de vida

para atletas de eventos diversos, organizados e coordenados pelo

SESC/AR/IO por empresa especializada, destinado a suprir as necessidades

do SESC-TO.

Aos vinte e seis dias de junho de 2018, às 15:00 horas, na Sede da Administração Regional do Serviço

Social do Comércio, sito a 301 Norte Av. Teotônio Segurado Lote L9 Conj. 01, na cidade de Palmas, Estado

do Tocantins, realizou-se uma reunião especialmente destinada à abertura dos envelopes contendo as

documentações e propostas comerciais referente à Licitação Modalidade Concorrêrlcia. Tipo Menor

preco por Lote 1g/0004-cc, objetivando à contratação de apólices de seguros para passeios e viagens

nacionais e viagens internacionais para comerciários, conveniados, usuários e dependentes, como

também contratação de apolices de seguros de vida para atletas de eventos diversos, organizados e

coordenados pelo SESC/AR/TO por empresa especializada, destinado a suprir as necessidades do SESC

TO.

Além dos membros da comissão de licitação: a Senhora PRESIDENTE, PATRíC|A DE PAUI-A ALMEIDA

OLtVEtRA, o Senhor ADÍLIO RODRTGUES RIBEIRO Le MEMBRo e LUCIIÁNE THAIS COSTA LICAR 2e MEMBRo.

Entregou os envelopes, porém sem representatividade, conforme item 8.2,2 do instrumento

convocatório a empresa: ASSIST CARD DO BRASIL LTDA.

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

citada. Os membros da comissão rubricaram as

Após análise por esta Comissão nas documentações, informamos IT CARD BRASIL

LTDA, não atendeu ao item 4 letra "a" e item 3.3.4 do instru
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Diante do exposto, respalda no art. 2' da Resolução SESC n". 12521L2, por conseguinte, buscando

selecionar a proposta mais vantajosa para o SESC sendo processada e julgada em estrita conformidade

com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da

publicidade, da probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos

que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo, assim, em

homenagem ao princípio da isonomia, RESOLVEM:

Fixar ao licitante acima citado, o prazo de 05 (cinco) dias para a entrega das documentações não

apresentadas, conforme na data e horário abaixo:

A reunião para o recebimento dos documentos será realizada às L5:00 (quinze) horas do dia

04/07/20t8, na sede Administrativa do SESC, sito na 30L norte conjunto Ol-, lote 19 Avenida Teotônio

Segurado, Palmas/TO.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente, determinou a lavratura da presente Ata que será assinada

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

assim os trabalhos, às l-5:45h.

OLIVEIRA

Presidente/Membro da CPL
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