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ATA DA SESSÃO

Àsno.rehoras do diavinte e oito de julho de 2020,na salade licitações, no lo
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 da

Sr' Rosa Léa Cavalcante de Barros Brito e com os membros Edjane da Silva
Santana e João Antonio Alves Sá, para a análise dos documentos de habilitação e

apuração das propostas de preços do Convite Conjunto no 0912020, do SESI e do

SENAI, Departamentos Regionais de Alagoas, que tem como objeto a aquisição
de gases refrigerantes. O edital foi divulgado no Portal da Transparência do SESI
e do SENAI e enviado para oito empresas: Refricom Comércio Ltda - ME, VM
Serviços de Refrigeração Eireli - ME, G de O V Cantalice Eireli, Camposfrio
Refrigeração, Frigelar Comércio e Indústria Ltda, Refrigeração Alagoana, Jet Frio
e Friovix Comércio de Refrigeração Ltda. Participaram do certame as empresas:

Clayton de Oliveira Vicente Retigeração - ME e VM Serviços de Refrigeração
Eireli - ME que enviaram seus envelopes. Após os envelopes terem sido

rubricados pela Comissão de Licitação, o presidente da Comissão de Licitação
deu início ao processo licitatório abrindo primeiramente os envelopes de proposta

de preços conforme faculta o Art. 16' do Regulamento de Licitações e Contratos

do SESVSENAI e devidamente previsto no item 5.13 do edital. As propostas

foram analisadas e rubricadas pela Comissão de Licitação e, como foram

apresentadas de acordo com o exigido no edital, a Comissão de Licitação
declarou-as classificadas para o certame. Os valores apresentados nas Propostas
foram re s e foram os ulntes:

A Comissão de Licitação deu sequência ao processo licitatório abrindo os

envelopes de habilitação das empresas Clayton de Oliveira Vicente Refrigeração

- ME e VM Serviços de Refrigeração Eireli - ME que apresentaram menores

preços em suas propostas. Os documentos foram vistos, lidos e rubricados pela

Comissão de Licitação e, como os documentos foram apresentados conforme

solicitado no edital, a Comissão de Licitação declarou-as habilitadas para o
certame. Por apresentarem documentos de habilitação e propostas de preços em

conformidade com as exigências do edital, a Comissão de Licitação declarou

vencedoras do certame as empresas: clayton de oliveira vicente Refrigeração -
ME nos itens 02 e 03 com o valor total de R$ 6.435,00 (seis mil quatrocentos e

trinta e cinco reais) e VM Serviços de Refrigeração Eireli - ME no item 01 com o

valor total de R$ 4.631,60 (quatro mil seiscentos e trinta e um reais e sessenta

centavos). A aquisição resultou num valor total de R$ 11.066,60 (o mil
sessenta e seis reais e sessenta centavos) iE
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Como nada mais tenho a expor eu, Edjane da Silva Santana, como membro, lavrei
a presente Ata que vai pela Comissão de Licitação assinada.

Maceió,28 de julho de2020.

COMISSÀO DE LICITAÇAO
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U João Antonio Alves Sá- Membro
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