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Ata de abertura de proposta comercial, referente à

contratação de apolices 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|'O por empresa

especializada, destinado a suprir as necessidades do

SESC-TO.

Aos quatro dias do mês de julho de 2078, às 15:00 horas, na Sede da Administração Regional do Serviço

Social do Comércio, 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 da proposta

comercial referente à

objetivando à contratação de apólices de seguros para passeios e viagens nacionais e viagens

internacionais para comerciários, conveniados, usuários e dependentes, como tambem contratação de

apólices 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.

Estiveram presentes os membros da comissão de licitação: a Senhora PRESIDENTE, Patrícia de Paula

Almeida Oliveira e os senhores MEMBRO 1Adílio Rodrigues Ribeiro e MEMBRO 2 Francisco Damiana.

A comissão de licitação procedeu com a abertura e exame do envelope comercial

da empresa habilitada no certame: ASSIST CARD DO BRASIL LTDA, conforme planilha

da comissão rubricaram as propostas.

Os membros

Página 1de 2

v7

SESC - Serviço Social do Comércio I Departamento Regional Tocantins I Sede Administrativ ^ J
Quadra 301 Norte, Avenida Teotônio Segurado, Coni' 01 , Lt 19 - Palmas/TO CEP: 77001 -22Q -S
TEL (63)3219 9101 FAX (63)3219 9115 | www.sescto'com.br 

\\
)

ABERTURA DA PROPOSïA COMERCIAL:



CONFORME EDITALCONFORME EDITAL
ASSIST CARD DO

BRASIL LTDA

lnformamos aos interessados que a proposta comercial será analisada criteriosamente, havendo

quaisquer dúvidas serão solicitados esclarecimentos formais. Após a divulgação da análise da proposta

comercial apresentada, estará aberto o prazo para interposição de recurso, sendo o mesmo de 05

(cinco) dias úteis. A comissão informa ainda que todos os atos referentes a esta licitação serão postados

no site www.sescto,com.or, e que a pasta estará à disposição para consulta junto a esta comissão'

Informamos ainda que a homologação e adjudicação compete a Administração Regional do SESC/To e

que o resultado será divulgado oportunamente aos licitantes. 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 ostrabalhos, às 15:30 h.

EIDA OLIVEIRA

,

Página 2de2 |
SESC - Serviço Social do Comércio I Departamento Regional Tocantins I Sede Administrativa

Quadra 301 Norte, Avenida ïeotônio Segurado, Conj. 01 , Lt 19 - Palmas/ÏO CEP:.77001'226

TEL (63) 3219 91Ol FAX (63) 321 I 91 1 5 | www.sescto.com.br

Presidente da CPL

7 7I
f?'a

I

I
Il^/Z

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

EMPRESA
VALIDADE DA

PROPOSTA

coNDrçÕEs DE

PAGAMENTO

PRAZO PRESTAçÃO DO

sERVrÇO VALOR (R5)

60 DIAS
RS

15,342,10


