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ATA OE ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
DO PREGÃO PRESENCIAL FECOMERCIO - MA NO. OO3/2020, SESC - MA N" OO4/2020 E SENAC

- MA No 004t2020- EM 09.íí.2020

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, na sala de

reuniáo do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Regional

no Maranhão, sito à Avenida dos Holandeses, s/n, quadra 04 Condomínio FECOMERCIO /

SESC/ SENAC pavimento 05, Jardim Renascença em Sáo Luís - MA, reuniram-se os

membros da Comissão lntegrada de Licitaçâo, os senhores: Presidente, Cláudio Soares

Cordeiro, os membros, Raimundo Nonato Ferreira Melo e Glocaff Veras Feitoza. também

participaram dessa sessão o Superintendente da FECOMERCIO/MA, o senhor Max de

Medeiros Soares, o senhor Fábio Silva de Queiroz (Diretor da DAF / SESC-MA, exercício)

e a senhora Analis Oliveira Teixeira (Presidente da CPL do SESC-MA em exercício), sob a

coordenação do primeiro, para a abertura das Propostas Comerciais apresentadas pelas

empresas habilitadas no Pregão Presencial no 004 / 2020, referente a contratação de

pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados, com cessáo de mão-de-obra

de apoio administrativo dos ambientes de recepçáo, porTaria e zeladoria, a serem

executados nas áreas comuns do condominio FECOMÉRC|O / SESC / SENAC, edifício

Francisco Guimarães e Souza, localizado na avenida dos Holandeses, s/n, quadra 04,

Jardim Renascença íI - Sáo Luís / MA. Foi publicado o Aviso de Convocação nos sites

institucionais do SESC-MA e SENAC-MA íUryrySCSSrnA-çS!0.br e www.ma.senac br) e

encaminhado aos endereços eletrÔnicos informados. No dia e horário marcado para o

certame, compareceram 04 (quatro) empresas, a saber: R&P TREINAMENTOS E SERVIÇOS

EIRELI,INFINITY LOCAÇÃO SERVIçOS E GESTÃO EIRELI-ME, LIDERANçA LIMPEZA E

CoNSERVAÇÃO LTDA e HORUS SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI-ME. A Comissão

egrada de Licitaçáo primeiramente repassou a lista de presença aos representantes já

enciados, e em seguida abriu-se os ENVELOPES I (PROPOSTA COMERCIAL), os quais

carimbados, rubricados e, apóS as análises dos valores, a Comissão procedeu a leitura

lores do lote, classificando a melhor proposta e as demais quem não ultrapassaram

nze) por cento da menor proposta, paru a fase de lances livres de oferta de preço

sentadas 04 (qu ostas comerciais, das quaisúNtco, foram ) prop
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(três) f icaram classificadas , com o menor preço inicial de R$ 20.713,01 (vinte mil, setecentos

e treze reais e um centavos). Na primeira rodada, o lote foi arrematado pela

empresa HORUS SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI-ME, no valor mensal de R$

20.080,00(vinte mil e oitenta reais). Logo após a sessáo de lances, as Propostas Comerciais

foram repassadas aos participantes presentes para análises e assinatura, em seguida foi

passada a palavra aos licitantes para as devidas consideraçôes sobre as Propostas

Comerciais. Nada tendo a acrescentar, esta reuniâo foi encerrada, lavrando-se a presente

ATA, que lida e achad

até o final da sessão.

daa confo ai SSINA r todos os membros e licitantes presentes

ctá
da

dio res
oln Licitação

.J
tro

S
Soares

dA FECOMÉRCIO/MA

t,
Quei,

Coordenador de in ura

@-
Analis Oliveira Teixeira

iden da CPL do SESC-MA em exercício

ADAUTO GU ME TE MONTEIRO
Repres da empresa:

IPE COSTA DUAILIBE
tante : INFIN|TY LOCAçÃO SERVTçOS E GESrÁO EiRELI-ME

IPE REZENDE
entante da

o

MELO
a: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAçÃO ITOA

loca

OME DE SSU
HORus sERvr9os E coNsuLToRtA EIRELI-ME

Melo

TREINAMENTOS E SERY'ÇOS E'REL'


