
 

 

                             
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017, CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 
SESI/SENAI-DR/TO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 
SESI-TO E SENAI-TO. 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às 14 
horas e 30 minutos na sala de reuniões do Sistema Fieto em Palmas-TO, 
realizou-se a Reunião Ordinária da Comissão de Licitação do SESI/SENAI-
DR/TO, presidida pela Sra. Kellyane Resplande dos Santos – Presidente da 
Comissão, e a participação dos membros relatores, Srs. Leonardo Rodrigues 
de Sousa Vieira, Katiana Fernandes Lima e a Secretária, Sra. Liviamar de 
Araujo Santos, Comissão de Licitação designados pela Portaria nº 001/2016, 
responsáveis pela Direção e Julgamento da CONCORRÊNCIA Nº 001/2017, 
referente ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017 SESI/SENAI – DR/TO.   
 
Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso por partes dos 
licitantes, a Presidente da CPL, remarcou a continuidade do certame para a 
presente data, sendo o comunicado divulgado através do site www.sesi-
to.com.br e www.senai-to.com.br. 
 
 
DA REABERTURA: Reabertos os trabalhos, compareceram ao presente 
certame as Representantes Legais das empresas CANNES PUBLICIDADE 
LTDA e AGE COMUNICAÇÃO LTDA-ME. 
 
 
DAS PROPOSTAS TÉCNICAS: Na sequência foi aberto o envelope “02” – 
Propostas Técnicas – Via Não Identificada e o envelope de Comprovação de 
Capacidade Técnica. Ato contínuo os documentos foram verificados e 
rubricados por todos os presentes. Após, toda a documentação fora inserida 
em seus respectivos envelopes, sendo os mesmos devidamente lacrados e 
rubricados em seus lacres pelos licitantes e membros da Comissão de 
Licitação. 
 
 
Prosseguindo, a Presidente perguntou se os representantes tinham alguma 
consideração a fazer a respeito das propostas técnicas, porém nenhum 
representante manifestou interesse. 
 
 
Na sequência, a Presidente suspendeu a sessão pública e informou aos 
licitantes presentes que as análises das propostas técnicas via não identificada 
e de comprovação de capacidade técnica serão realizadas pela Comissão 
Técnica, sendo a sessão de licitação posteriormente remarcada em data a ser 
divulgada através do site www.sesi-to.com.br e www.senai-to.com.br. 

http://www.sesi-to.com.br/
http://www.sesi-to.com.br/
http://www.senai-to.com.br/
http://www.sesi-to.com.br/
http://www.senai-to.com.br/


 

 

                             
 
DO ENCERRAMENTO: Não havendo mais nenhuma informação digna de 
registro, encerra-se a reunião às 16 horas e 10 minutos com a lavratura da 
presente Ata, que vai assinada abaixo pelos membros da Comissão e 
Representantes presentes. 
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