Processo Licitatório n2: 17/00030-PP;
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL;
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE, PARA FINS DE REG ISTRO DE PREÇOS;
Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTR ICO, PARA ATENDER PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC AR/RN.

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA- INSUFICIÊNCIA DE PARTICIPANTES

Aos 9 (n ove) di as d o mês de junho de dois mil e dezessete às nove horas e trinta minutos, a
Com issão Especial de Licitação, designada pe la Portaria AR/SESC/RN "E" , nº 022/2017, expedida
pela Pres idê ncia do Conse lho Regional do Sesc-AR/RN, reuniu-se em sa la situada à Rua Coronel
Bezerra, n o 33, Cidade Alta, Natai/RN, para p roceder à abertura da licitação em epígrafe, que tem
como o bjet o a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC AR/RN . O
aviso de licitação foi publi ca d o em 1 (um) jorna l de grande circulação no Estado e no sítio
eletrôn ico d esta entidade, no end ereço www.sescrn.com.br, neste, podendo ser retirado o edital.
Todavia, mesmo a Comissão ten do adotado todos os p rocedi m entos inerentes à publicidade do
Procedimento Licitatório, apenas o licitante CAVALCANTE & CIA- EPP (CNPJ: 10.655 .938/0001-01)
demonstrou interesse em participar do certame, eis que encaminhou os envelopes contendo a
p roposta come rcia l e os docu mentos de hab il itação, antes da abertura da sessão públ ica, os quais
foram deixados no endereço retro.mencionado, em conformidade ao disposto no subitem 6.3 do
edita l, não te ndo se CREDENCIADO, ficando esta comissão impossibilitada de proceder com a
abertura da sessão, em razão do número insuficiente de participantes que atendam aos r equisitos
de competitividade. Sem mais a registrar, declarou a reunião encerrada, consignando a assinatura
em ata d os membros da com issão.
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