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Palmas, 12 de agosto de 2019. 

CONCORRÊNCIA Nº 19/0008 - CC 

           

 A Comissão de Licitação designada por intermédio da Portaria Sesc/DR/TO de nº 0758/15, reuniu-se para 

analisar a proposta apresentada pela empresa habilitada na Licitação em epígrafe, e suas conformidades 

com o Instrumento Convocatório, referente à Contratação de empresa de engenharia para execução dos 

serviços de Remoção e Instalação de Kits Porta Pronta de Madeira na Unidade Centro de Atividades de 

Palmas, localizado na Quadra 502 Norte, Av. LO 16, Lt. 21-A - Plano Diretor Norte Palmas/TO, de 

responsabilidade do Sesc – Serviço Social do Comércio, Administração Regional/TO, tudo conforme 

especificações técnicas e planilha quantitativa de serviços constantes do Anexo I. Após análise técnica da 

proposta apresentada, a comissão julgou da seguinte forma: 

ANÁLISE DA PROPOSTA DA EMPRESA CONSTRUTORA CENTRAL DO TOCANTINS LTDA – EPP  

Após compulsar a proposta apresentada pela empresa habilitada, calhou que a composição exigida nos 

subitens 4.5.13 e a apresentação em mídia digital 5.4.14, não foram apresentadas conforme exigido no 

edital, a saber: 

(...) 
4.5.13 - A empresa deverá elaborar a composição unitária de 
todos os itens da planilha, e apresentar juntamente com o CD 
gravado com a planilha sintética da obra em arquivo .xls (excel). 
 
4.5.14 A proposta deverá, necessariamente, ser apresentada na 
forma impressa e em mídia digital (arquivo .xls).  
 

Destarte, a empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO TOCANTINS LTDA – EPP apresentou proposta incompleta, 

deixando de atender o exigido no instrumento convocatório em descumprimento aos itens em questão 

tornando a proposta desclassificada, conforme análise desta comissão. 

Concluindo, a CPL julga o certame 19/0008-CC, FRACASSADA, em razão da inabilitação de todas as 

licitantes. 
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