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ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
A Presente Licitação será regida pela Resolução SESC 1.252 de 06 de Junho 2012, nos Termos do Artigo 6o lnciso ll, Letra C.
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REQUISITANTE

UU.EE.

OBJETO DA LICITAÇAO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUíMICOS DE LIMPEZA
PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA NA CAPITAL
E NO TNTER|OR DO ESTADO PELO PERíODO DE 12 (DOZE)
MESES, NOS TERMOS CONSTANTES DO EDITAL E
CONFORME ESPECIFICAÇÔES, QUANTIDADES E PRAZOS
DESCRITOS NO ANEXO I
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srruAÇÃo
1. ATLÂNTICO SUL COMERCIOE INDUSTRIA LTDA EPP... HABILITADA

2. EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI.. HABILITADA

3. MIXALL COMERCIAL LTDA.. HABILITADA

4. PRIMER DISTRIBU DORA DE ALIMENTOS LTDA HABILITADA

As dez horas do dia doze de janeiro dó

Especial de Licitação, designada através da portari a no 46i4,de 16 de novembro de 2021 ,
reuniu-se no 60 andar do Edifício Casa do Comércio, sito à Avenida Tancredo Neves,11Og,

Caminho das Árvores, Salvador/BA, em sessão privativa, para análise e julgamento dos
documentos de habilitação das empresas participantés da Licitação atinente à

Concorrência acima epigrafada. Assim, conforme acordado anteriormente - na sessão de
abertura da licitação, ocorrida no dia onze do corrente mês e ano - este colegiado passa

ao 1ulgamento da etapa hab\litatôria desta licitação. No tocante aos pTonuncramentos ia
citados na Ata de Abertura da Licitação e às análises realizadas em toda documentação
das empresas participantes, passamos aos julgamentos gerais: a empresa MIXALL
COMERCIAL LTDA apresentou Atestados de Capacidade Técnica nos quais não
constavam os quantitativos e prazos dos itens ofertados, assim sendo, este Colegiado
realizou díligências para sanar tais dúvidas e foram ãpresentadas Notas Fiscais que

comprovaram as quantidades e prazos de fôrnecimento dos produtos constantes nos

referidos Atestados. Quanto às documentações comprobatorias *da HABILITAÇÃO
JURíDICA, bem como da REGULARIDADE FISCAL apresentadàs petas empresas
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participantes, constatou-se o total atendimento às exigências editalícias, desta forma,

seguem todas as quatro empresas HABILITADAS no certame. E, assim sendo, fica

estabelecido como data e horário para realização da sessão de abertura das Propostas

Comerciais das empresas HABILITADAS, o dia vinte de janeiro de dois mil e vinte e

dois, às nove horas, quando restará findado o prazo recursal das decisões aqui exaradas.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às onze horas. lllllllllllllllltllllllllllllllllt

Comissão Especial de Licitação.
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Presidente Membro Membro
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