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REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITACÃO

N° 18/2020

lo minutos do dia 11 de

Av. Carlos

.I 'IkI ;± :f

janeiro

de

2021,

na

sala de

licitações localizadé

no

Edifício Albano Franco,

Rodrigues
Licitação, composta dos
membros abaixo relacionados, para leitura do parecer técnico e continuidade dos trabalhos. De acordo com o parecer
os subitens 1.7 e 1.8 do Item 1 cotados pela empresa AGM TECNOLOGIA não atendem às
especificações exigidas no
bem
como
o
subitem
1.18
cotado
DIOGO
NOBRE e subitem 1.4 cotado pela empresa SEGVIEW
edital,
pela empresa
COMÉRCIO. Considerando que nenhuma das empresas participantes cotou todos os subitens que se referem ao Item I
de acordo com as exigências do edital, ficam DESCLASSIFICADAS no tocante ao item citado. Com relação aos Itens 2
e 3, as empresas participantes apresentaram suas
propostas de acordo com o edital. No tocante ao questionamento
formulado pela empresa SEGVIEW COMÉRCIO na reunião anterior, a Comissão analisou o atestado de capacidade
técnica apresentado pela empresa AGM TECNOLOGIA considerando que esta demonstrou capacidade no
fornecimento do objeto da licitação, julgando assim o questionamento como improcedente. Dando prosseguimento
passamos para a segunda fase do processo licitatório onde foi aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação da empresa AGM TECNOLOGIA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI, que
apresentou os menores preços para os itens 2 e 3, tendo sido vistadas e analisadas pela Comissão sem qualquer
ressalva a ser feita. Fica assegurado o direto de recurso, conforme Regulamento de Licitações e Contratos do
SESI/SENAI, para qualquer empresa que queira fazer uso do mesmo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Nada mais
havendo a tratar eu, DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA, Membro da Comissão Permanente de Licitação, lavrei a
presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão:
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a

da
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Comissão Permanente de

•

a

VIRFXALVES COSTA CARVALHO
Mem5'ro da Comissão de Licitação

WILIANE SANTOS DE ARAÚJO
Membro da Comissão de Licitação
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