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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO PARA 
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 
ENVELOPES RELATIVOS AS 
PROPOSTAS DE PREÇOS E 
RECEBIMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO PARA 
HABILITAÇÃO, OBJETO DO 
PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 
17/0010-PG.XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Às catorze horas do dia vinte e seis de junho de dois mil e dezessete, na sala de 
Reuniões da Comissão Permanente de Licitações - CPL, no Condomínio 
Fecomércio/Sesc/Senac - Edifício Francisco Guimarães e Souza, sito na Avenida 
dos Holandeses, s/n, Quadra 04, Jardim Renascença II,  São Luís – MA, reuniu-se a 
Pregoeira, e a equipe de apoio, objeto da Portaria Sesc nº 3.999-A/2016, composta 
pela servidora Eline dos Santos Ramos, Pregoeira e Presidente da Comissão de 
Licitação, e pela equipe de apoio Analís Oliveira Teixeira e Sandra Regina 
Gonçalves Borges. OBJETIVO: Realizar a reabertura do Processo 17/0010-PG, 
para a contratação de pessoa física ou jurídica especializada na área de fotografia 
para produção de fotos em alta resolução para atender projetos institucionais do 
Sesc nos municípios de São Luís/MA, Caxias/MA e Itapecuru Mirim/MA, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos. DA 
DIVULGAÇÃO: O aviso de reabertura do Processo foi divulgado em jornal de 
grande circulação no Estado do Maranhão e no endereço eletrônico 
www.sescma.com.br. DA SESSÃO: Considerando que no Resultado Final do 
Pregão Presencial em epígrafe, divulgado no dia três de maio do corrente ano, o 
item 02 foi cancelado, pois não se obteve cotação, a Comissão de Licitação, após 
resposta dos requisitantes sobre a necessidade de aquisição dos itens e autorização 
das direções para reabertura do processo, resolveu reabrir o processo. Na primeira 
data para abertura da sessão, marcada para as 14h do dia 30 de maio de 2017, 
como não compareceram interessados, a data da reunião foi transferida para às 09h 
(nove horas) do dia 12 de junho de 2017, porém, devido a gama de atividades 
desenvolvidas pela Comissão de Licitação, a data foi transferida novamente para as 
09h (nove horas) do dia 24 de junho de 2017, sendo que todas as transferências 
foram publicadas no endereço eletrônico e emitidos comunicados convidando 
empresas e pessoas físicas do ramo pertinente. DOS PRESENTES: Considerando 
que não houve representantes presentes e que apenas a Pessoa física RONNE 
DAVID SILVA DE SOUSA e a empresa F. F. DOS SANTOS COMERCIO – ME 
encaminharam os envelopes de propostas de preços e documentações de 
habilitação a esta comissão, a Pregoeira, Eline dos Santos Ramos, deu inicio a 
sessão juntamente com a equipe de apoio composta pelas servidoras Analís Oliveira 
Teixeira e Sandra Regina Gonçalves Borges. DO CREDENCIAMENTO E 
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: A Pessoa física RONNE DAVID 
SILVA DE SOUSA e a empresa F. F. DOS SANTOS COMERCIO – ME 
encaminharam os envelopes de propostas de preços e documentações de 
habilitação a esta comissão, e conforme subitem 4.5 (A não apresentação do Termo 
de Credenciamento ou documento equivalente não será motivo de inabilitação da 
licitante ou Pessoa Física. Neste caso, o representante ficará apenas impedido de se 
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manifestar e responder pela licitante durante os trabalhos) do edital, as licitantes não 
tiveram sua participação comprometida; assim, não houve representantes 
credenciados para a sessão. Em seguida, a Pregoeira promoveu a abertura das 
propostas de preços da Pessoa Física RONNE DAVID SILVA DE SOUSA e da 
empresa F. F. DOS SANTOS COMERCIO – ME, na ordem alfabética do nome das 
licitantes, colocou o carimbo da Comissão de Licitação em todas as folhas, sendo os 
documentos rubricados pela Pregoeira e equipe de apoio. DA SUSPENSÃO DA 
REUNIÃO: Em seguida, a Pregoeira informou que a sessão será suspensa para 
análise das propostas de preços e do portfólio com fotos apresentados pelas 
licitantes, assim, qualquer informação será publicada conforme subitem 14.1 (As 
decisões, erratas, avisos, resultado e esclarecimentos relativos a esta licitação serão 
comunicadas por meio do mural de licitação do Sesc Administração e/ou do site 
www.sescma.com.br–Licitação, não podendo as licitantes em qualquer hipótese, 
alegarem desconhecimento dos mesmos) do edital. Considerando que não tiveram 
participantes presentes, e que foram encaminhados dois envelopes via correios, esta 
ata será posteriormente publicada no endereço eletrônico www.sescma.com.br e 
encaminhada aos participantes. ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais 
havendo a tratar, foi digitada a presente ata que depois de lida e achada conforme, 
recebe a assinatura da Pregoeira e equipe de apoio, estando todos de acordo com o 
conteúdo da mesma.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
 
 

Eline dos Santos Ramos 
Pregoeira e Presidente da CPL 

 
 
 
Equipe de Apoio: 
 
 
 
 
  Analis Oliveira Teixeira                                  Sandra Regina Gonçalves Borges. 
   Membro Efetivo da CPL                  Membro Efetivo da CPL 
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