
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 SescÂo na cidade

de Palmas/ÍO.

Aos trinta e um dÌas de agosto de 2018, às 10:00 (dez) horas, na Sede da Adminìstração Regional do

Serviço Social do Comércio, sito a 301 Norte Av. Teotônio Segurado Lote 19 Coni. 01, na cidade de

palmas, Estado do Tocantins, realizou-se uma reunião especialmente destìnada à abertura dos

envelopes contendo as documentações e propostas comerciais referente à Licitacão Modalidade

Concorrência, Tipo Menor Preco Global 18/001GCC, objetivando à contratação de serviços técnicos

especializados para manutenção preventiva e corretiva em Elevador da marca OTIS (08 pessoas/630k9),

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

SescfiO na cidade de Palmas/TO.

coMrssÃo DE LrcrrAçÃo DESIGNADA PEH PORTARIA SESC DR Ne 0862-2018

Reuniu-se os membros da Comissão Permanente
PRESIDENTE, PATRICA DE PAULA ALMEIDA OLIVEIRA,

o senhor FRANCISCO DAMIANA 2s MEMBRO.

de Licìtação - CPL neste

o Senhor ADILIO RODRIGUES

processo a Sen hora

RIBEIRO 19 MEMBRO,

RECEBI MENTO DE ENVELOPES CONTEN DO DOCU M ENTAçÃO

Em cumorlmento ao orazo fixado o lìcitante a empresa: ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA

EM ELEVADORES entregou tempestivamente envelope contendo a documentação, conforme solicitado,

ABERTURA DAS DOCUM ENTAçÕES

A comissão de
A Comissão de

licitação procedeu

Licitação ru b ricou
ao exame da documentação apresentada pela empresa aclma cÌtada.

a documentação.

A comissão de licitação procedeu ao exâme da proposta apresentada pela empresa ma citada,
conforme planilha abaixo. A Comissão de Licitação rubrìcou a proposta.
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ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL



Quadro 01:

Informamos aos interessados, que a proposta comercial, será analisada criteriosamente pela parte

técnica e que 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.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 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 a desta, encerram se assim os

trabalhos, às 10hs:L5min.

PATR OLIVEIRA

Presidente/Membro da CPL
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EMPRESA
VALIDADE DA

PROPOSTA

coNDIçÕES DE

PAGAMENTO

PRAZO DE

ENTREGA

VALOR

PRoPosrA (s)

ELEVAENGE COMERCIO E

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM

ELEVADORES

60 DIAS
CONFORME

EDITAL

CONFORME

EDITAL
Rs 18.000,00
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ENCERRAMENTO


