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ATA DA SESSÃO

As nove horas do dia vinte de julho de 2020, na sala de licitações, no 1o andar do Edificio Casa da
Indústria Napoleão Barbosa, reuniu-se a Comissão de Licitação do Sistema FIEA designada pela
Portaria 0l/2014, sob a presidência doa Sru Thaísl Lopes de Farias Almeida e com os membros Rosa
Léa Cavalcante de Barros Brito e João Antonio Alves Sá, para a análise dos documentos de
habilitação e apuração das propostas de pçpos da Concorrência n" 0212020, do SENAI-DR/AL, que
tem como objeto a aquisição de duas ir[pressoras. O aviso de licitação foi publicado no jomal
Tribuna Independente, jomal de grande cilculação regional, no dia 03 de julho de 2020 e publicado
no Portal da Transparência do SENAI jrmtamente com o edital. Participaram do certame as empresas:
Netword Comércio e Serviços de Informática Eireli - EPP representada por Carlos Douglas Santos
Souza, Blu Equipamentos Eireli - EPP representada por Marianna Calazans Oliveira, DSI Sistemas
de Impressão Eireli representada por Miircio Viana Cavalcanti Neves, Capy Representações e

Comércio em Geral Ltda representada por Carlos Faria Cavalcanti e Igor Hugo Rodrigues Feitosa -
ME que enviou seus envelopes. Após cs envelopes terem sido rubricados pela Comissão de Licitação
e pelos representantes, a Comissão de Licitação iniciou o processo licitatório abrindo os envelopes de
habilitação das licitantes. Os documentos foram vistos, lidos e rubricados pela Comissão de Licitação
e pelos representantes, ficando constatado que a empresa Capy Representações e Comércio em Geral
Ltda deixou de apÍesentar os documentos éxigidos no item 4.6.2 letra "b" conforme descrito abaixo:

b) Prova de inscrição no cadastro de coütribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente âo seu ramo de atividades e compatível com o objeto.

Em consequência, a Comissão de Licitação declarou-a inabilitada para o certaÍne. As demais

empresas foram declaradas habilitadas. Em seguida, a Comissão de Licitação passou a palavra aos

representantes para que fossem registradas quaisquer considerações em relação aos documentos de

habiiitação e à decisão da Comissão de Licitação. O representante da empresa Capy Representações e

Comércio em Geral Ltda não concordou com a decisão da Comissão de Licitação, mesmo estândo

clara a exigência dos documentos no edital e decidiu que iria interpor recurso. A presidente da

Comissão de Licitação decidiu encerrar a sessão para aguaÍdar a pretensa interposição de recurso.

Como nada mais teúo a expor eu, Rosa Léa Cavalcante de Barros Brito, como membro, lavrei a
presente Ata que vai pela Comissão de Licitação e pelos representantes presentes assinada.

Maceió,20 de julho de2020.
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