
Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONVITE SESI-DRISE N° 1112021

Às 09 horas do dia 30 de junho de 2021, na sala de licitações localizada no Edifício Albano Franco, situado

a Av. Carlos Rodrigues da Cruz, n° 826, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, composta dos

membros abaixo relacionados, para leitura do parecer técnico e prosseguimento dos trabalhos relativos ao

Convite em questão. De acordo com o parecer técnico a empresa TUBOGAS DO NORDESTE não destacou

em seu catálogo e fichas técnicas quais os materiais que seriam fornecidos, impossibilitando a área técnica

de analisar por imagem e ficha técnica. No tocante à empresa AMIGÃO COMÉRCIO, o parecer informa que

não atendeu ao Item 2 por não ter cotado o endurecedor correspondente ao primer poliuretano 8200,

segundo a ficha técnica do fabricante. A Comissão acompanhou as considerações do parecer técnico

decidindo pela DESCLASSIFICAÇÃO de ambas as empresas. Assim, não havendo licitantes aptas para

prosseguimento à etapa de habilitação fica esta licitação considerada FRACASSADA. Fica assegurado o

direto de recurso, conforme Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, para qualquer empresa que

queira fazer uso do mesmo, no prazo de 2 (dois) 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 e licitante presente:
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DIGO FERNANDES DE OLIVEIRA

Membro da Comissão de Licitação
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KAREN VIRNALVES COSTA CARVALHO

Membroda Comissão de Licitação

ANTÔ$IO CABRAL NETO

Presidente da Comissão de Licitação

LICITANTE:

AMIGÃO COMÉRCIO -
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