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PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/0003-PG 

 

RESULTADO FINAL  

 

A Comissão de Licitação designada por intermédio da Portaria nº. 928/20, no uso de suas atribuições, 

com base no Artigo 14 inciso V1 da Resolução Sesc/DN n. º 1252/2012, comunica que a Licitação Pregão 

Presencial com Registro de Preço, Tipo Menor Preço Global enumerado 21/0002 - PG, destinada à 

serviço serviços de hotelaria, referente a diárias/pernoite em apartamentos single, duplo e triplo por 

empresa especializada, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável por até igual período, 

destinados atender as necessidades do SESC/TO, foi homologada ao seguinte licitante: 

 

 SELECT HOTEL PALMAS LTDA CNPJ: 40.724.840/0001-11 

 

ITEM DIÁRIAS DESCRIÇÃO V. UNT. V. TOTAL 

01 800 

1 – Serviço de hospedagem em apartamento SINGLE na cidade de 

Palmas -TO. A empresa do ramo hoteleiro deverá possuir acomodações 

para hóspedes portadores de necessidades especiais, com as seguintes 

características: 

1.1 - Diária incluindo café da manhã, acesso à internet por wi-fi e 

wireless, apartamentos equipados com cama box, TV, ducha com 

aquecimento, ar condicionado Split.  

R$ 155.44 R$ 124.352,00 

02 1500 

1 – Serviço de hospedagem em apartamento DUPLO na cidade de 

Palmas -TO. A empresa do ramo hoteleiro deverá possuir acomodações 

para hóspedes portadores de necessidades especiais, com as seguintes 

características: 

1.1 - Diária incluindo café da manhã, acesso à internet por wi-fi e 

wireless, apartamentos equipados com cama box, TV, ducha com 

aquecimento, ar condicionado Split.  

R$184,00 R$ 276.000,00 

03 350 

1 – Serviço de hospedagem em apartamento TRIPLO na cidade de 

Palmas -TO. A empresa do ramo hoteleiro deverá possuir acomodações 

para hóspedes portadores de necessidades especiais, com as seguintes 

características: 

R$ 198,99 R$ 69.646,50 

                                                           
1 Resolução 1252/2012 
Art. 14 
... 
V. Comunicação do resultado conforme estabelecido no instrumento convocatório. 
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1.1 - Diária incluindo café da manhã, acesso à internet por wi-fi e 

wireless, apartamentos equipados com cama box, TV, ducha com 

aquecimento, ar condicionado Split.  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 469.998,50 

 

Totalizando processo com o valor total de R$ 469.998,50 (quatrocentos e sessenta e nove mil, 

novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos). 

 

Palmas, 08 de junho de 2021. 
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