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Ata de recebimento e abertura das Documentações e Propostas Comerciais,

referente à contratação de serviços técnicos especializados para

manutenção preventiva e corretiva em Elevador da marca OTIS (08

pessoas/630kg), incluindo o fornecimento e aplicação de materiais de

consumo, peças e/ou acessórios, os serviços deverão ser prestados por

empresa especializada, O Elevador está localizado na Sede Administrava do

Sesc/To na cidade de PalmasfO.

Aos trinta dias de agosto de 2018, às 09:00 (nove) horas, na Sede da Administração Regional do Serviço

Social do Comércio, sito a 30L 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 Licjtacão Modalidade Concorrênci,a,

Tipo Menor Preço Global L8/0010-CC, objetivando à contratação de serviços técnicos especializados

para manutenção preventiva e corretiva em Elevador da marca OTIS (08 pessoas/630kg), incluindo o

fornecimento e aplicação de materiais de consumo, peças e/ou acessórios, os serviços deverão ser

prestados por empresa especializada. O Elevador está localizado na Sede Administrava do Sesc/To na

cidade de Palmas/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 1E MEMBRO,

o senhor FRANCISCO DAMIANA 29 MEMBRO e o senhor JOSÉ GONÇAL PIMENTEL (Apoio Tecnico).

Entregou os envelopes (documentações e proposta comercial), em tempo hábil, porém sem

representatividade conforme o item 8.1.4 do instrumento convocatório a empresa: ELEVAENGE

COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES.

A comissão de licitação procedeu ao exame das d

citada. Os membros da Comissão de Licitação rubricar
umentações apresentada pela empresa acima
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aF documentações.
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ATA PARA RECEBTMENTO E ABERTURA DAS DOCUMENTAÇÕES E PROPOSTAS COMERCIAIS

coMrssÃo DE LrcrTAçÃo DESTGNADA PELA PORTAR|A SESC DR Ns 0862-2018

RECEBIMENTO DE ENVELOPES

ABERTURA DAS DOCUMENTAçÕES



Após análise por esta Comissão na documentação, informamos que a empresa ELEVAENGE COMERCIO E

AsstsrÊNctA TÉcNtcA EM MANUTENçÃo DE ELEVADORES, não atendeu ao item 3.2 letra 'tbt' do

instru mento convocatório.

Diante do exposto, respalda no art. 2" da Resolução SESC n'. 1.25211.2, 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 criterios que frustrem seu caráter competitivo, assim, em
homenagem ao princípio da isonomia, RESOLVEM:

Fixar ao licitante acima citado, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a entrega da documentação
não apresentada, conforme na data e horário abaixo:

A reunião para o recebimento do documento será realizada às L0:00 (d.ez) horas do dia 31/08/20L8, na

Sede Administrativa do SESC, sito na 301 norte conjunto 01, 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 lei desta, encerram se

assim os trabalhos, às l-0:00h.

PATRI AULA ALMEIDA OLIVEIRA

Presidente/Membro da CPL

SESC - Serviço Social do Comércio I Departamento Regional Tocantins I

Quadra 301 Norte, Avenida Teotônio Segurado, Gonj. 01 , Lt 19 - Palmas/TO

TEL (63) 3219 9101 FAX (63) 321 I9115 | www.sescto.com.br

Sede Administrativa

CEP:770O1-226
Página 2 de 2


