
Ata de recebimento e abertura das Documentações e Propostas Comerciais,

referente 1.1 - A presente licitação tem por objeto à contratação de

. empresa especializada para prestação de serviços de apoio operacional à

administração do SescÂO, com gerenciamento nos abastecimentos dos

grupos geradores de energia e da frota de veículos próprios ou locados,

mediante sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por

meio de CARTÃO MAGNÉTICO COM USO DE SENHA nas redes de

postos/esta beleci mentos credencia das com os com bustÍveis reco menda dos

pelos fabricantes de acordo com as características de cada veículo,
' 

dispondo a implantação e operação de sistema informatizado, via internet,

com informações ON-LINE dos serviços utilizados. Destinados à suprir as

necessidades do SESC-TO

Aos vinte e três dias de agosto de 2018, às 1-5:00 (quinze) 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 e propostas comerciais referente à Licitacão Modalidade

Concorrência, Tipo Menor Preco 18/0011-CC, objetivando à gerenciamento nos abastecimentos dos

grupos geradores de energia e da frota de veículos próprios ou locados, por empresas especializadas,

destinados à suprir as necessidades do SESC-TO.

Reuniu-se os membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL neste processo a Senhora
PRESIDENTE, PATRICA DE PAULA ALMEIDA OLIVEIRA, O SENhOT ADíLIO RODRIGUES RIBEIRO ].9 MEMBRO,
o senhor FRANCISCO DAMIANA 2e MEMBRO e o senhor iOSÉ GONçAL PIMENTEL (Apoio Tecnico).

A Comissão Permanente de Licitação - CPL iniciou os trabalhos com o recebimento dos documentos
para credenciamento, envelopes contendo as Habilitações e envelopes contendo as Propostas das
empresas presentes no certame, e informando o recebimento de envelopes das empresas que
entregaram com antecedência.

A Comissão após o recolhimento dos envelopes (documentações e propostas comerciais) credenciou as

EMPRESAS e seus respectivos REPRESENTANTES, e as empresas participantes sem
representatividade. Conforme quadro abaixo:
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Quadro 01:

GABRIEL PARREIRA FONSECA
BRASI LCARD ADM I N ISTRADORA DE CARTÕES

LTDA

Entregou os envelopes em tempo hábil, porem sem representatividade conforme o item 8.14 as

empresas: LE CARD ADMTNTSTRADORA DE CARTÕES LTDA, LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

EIRELI EPP e TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. A comissão de licitação abriu espaço para

questionamento.'Porém nada foi questionãdo.

A comissão de licitação procedeu

citadas. A pedido da Comissão de

documentações. Foi aberto espaço

ao exame das documentações apresentadas pelas empresas acima

Licitação os representantes e membros da comissão rubricaram as

para questionamento. Porém nada foi questionado.

A comissão de licitação procedeu ao exame das propostas apresentadas pelas empresas acima citadas,

conforme planilha abaixo. A pedido da Comissão de Licitação os representantes e membros da comissão

rubricaram as propostas. Foi aberto espaço para questionamento.

QUESTIONAMENTO 01

O representante da empresa BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA o Senhor GABRIEL PARREIRA

FONSECA questiona a empresa LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. " Não consta na proposta

comercial a declaração da disponibilização do sistema com acesso ativo aos funcionários e treinamento para que

os mesmos possam utilização, conforme item 10.9 do instrumento convocatório".

Quadro 02:

de

PAGAMENTO

VALOR

PRoPosrA (s)

BRASILCARD

ADMINISTRADORA DE

CARTÕES LTDA

60 DIAS
CONFORME

EDITAL

CONFORME

EDITAL
- r,62% Rs 473.404,56

TRIVALE ADMINISTRACÃO

LTDA
60 DIAS

CONFORME

EDITAL

CONFORME

EDITAL
- 2,000/o Rs 471..576,00

LE CARD

ADMINISTRADORA DE
60 DIAS

CONFORME

EDITAL

CONFORME

EDITAL
- 0,500/o R5 478.794,00
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CONFORME

EDITAL

CONFORME

EDITAL
Rs 481.L51,88

LINK CARD

ADMINISTRADORA DE

BENEFíCIOS EIRELI EPP

Informamos aos interessados, que as propostas comerciais, serão analisadas criteriosamente pela parte

técnica e que havendo quaisquer dúvidas serão solicitados esclarecimentos formais. Após a divulgação

da análise das propostas comerciais apresentadas, 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.br, 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 SESCfI-O 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 os trabalhos, às L6hs:l-3min.

DA OLIVEIRA

Presidente/Membro da CPL

v/--_.,

ã&+í/.ì^ RAF.NSE.A
BRASILCARD

E-mail:
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