
SESI I SENAI
PELO FUTURO DO TRABALHO

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA SESIiSENAI-DR/SE N° 35/2021

Às lo horas e 30 minutos do dia 17 de novembro de 2021, na sala de licitações localizada no Edifício Albano

Franco, situado na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, n° 826, Bairro Capucho, reuniu-se a Comissão Permanente de

Licitação, composta pelos membros abaixo relacionados, para leitura do parecer técnico e prosseguimento dos

trabalhos. Conforme estabelecido na ata datada de 09/11/2021, a Comissão solicitou à empresa CEDRAZ INDÚSTRIA

que fossem apresentados os documentos técnicos das tintas cotadas em sua proposta de preços até o dia 12/11/2021,

o que foi cumpdo pela empresa, para que a área técnica pudesse concluir o seu parecer. De acordo com o parecer

técnico as empresas CEDRAZ INDÚSTRIA e CENTER MIX COMÉRCIO não atendem na íntegra as exigências do

edital. A Comissão acompanhou as considerações do parecer decidindo pela DESCLASSIFICAÇÃO das refedas

empresas. Dando prosseguimento passamos para a segunda fase do processo Iicitatório onde foi aberto o envelope
contendo a documentação de habilitação da empresa TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LIDA, que apresentou o

menor preço global entre as empresas classificadas, tendo sido vistada e analisada pela Comissão e licitante presente
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 e licitante presente:
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WILIANE SANTOS DARAÚJO

Membro da Comissão de Licitação
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KAREN VIRNAJ,CVES COSTA CARVALHO

MembAa Comissão de Licitação
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ANTÔNIO CABRAL NETO

Membro da Comissão de Licitação Presidente da Comissão de Licitação
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