
Ata de recebimento e abertura das

Documentações e Propostas Comerciais'

referente à aquisição de 01(um) caminhão com

baú de alumínio MODELO 2OL7,01 (um)veículo

utilitário fechado para com capacidade de 06

lugares para passageiros ou superior' MODELO

2Ot7e 02 (dois) veículos de passeio MODELO

2O!7, por meio de empresa especializada'

destinados atender as necessidades o SESCfiO'

Aos dezoito dias do mês de outubro de 20r-6, às 15:00 horas, na sede da Administração Regional

do serviço social do comércio, sito a 301 Norte Av. Teotônio segurado Lote L9 conj' 01' na cidade

de palmas, Estado do Tocantins, realizou-se uma reunião especialmente destinada à abertura dos

envelopes contendo as documentações e propostas comerciais referente à Licitação Modalidade

concorrência Tipo Menor preço por Lote 16 n07-cc, objetivando à aquisição de 01(um) caminhão

com baú de alumínio MODELO 2O!7,01 (um) veículo utilitário fechado para com capacidade de 06

lugares para passageiros ou superior, MODELO 2ot7e 02 (dois) veículos de passeio MoDELo 2oI-7 '

por meio de empresa especializada, destinados atender as necessidades o SESC/TO'

Além dos membros da comissão de licitação: a Senhora PRESIDENTE, PATRíC|A DE PAULA

ALMETDA OL|VEIRA, os Senhores MEMBRO 1 CAMILA QUEDI VALDUGA, MEMBRO 2 ALESON LÚCIO

Do NASCIMENTo e JoSÉ GoNçAL PEREIRA PTMENTEL (Apoio Técnico), estiveram presentes os

REPRESENTANTES das respectivas EMPRESAS, conforme quadro abaixo:

Quadro 01:

SESC - Serviço social do comércio I Departamento Regional Tocantins I

Quadra 301 Norte, Avenida Teotônio Segurado, Conj. 0't ' Lt 19 - Palmas/To

TEL {63) 3219 9101 FAX (63) 3219 9115 I www.sescto.com.br

Sede Administrativa

cÊP'.77Aü-226

EDMAR BATISTA SOARESTRÀNSRIO CAMI NHÕES, ÔNIBUS,

MÁQUINAS E MOTORES LTDA

,*'ff***'-
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SY -*-ses( 70
envelope, porém sem representatividade a seguint..rOr.l., conforme iterfBlg?:

NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS

A comissão iniciou os trabalhos recolhendo

comerciais) das empresas presentes. Foi aberto

ouestionado.

os envelopes (documentações e propostas

espaço para questionamento. Porém nada foi

A comissão de

acima citadas.

rubricaram as

questionado.

licitação procedeu ao

A pedido da Comissão

documentações. Foi

exame das documentações apresentadas pelas

de Licitação os representantes e membros da

aberto espaço para questionamento. Porém

empresas

comissão

nada foi

A comissão de licitação procedeu ao exame da proposta apresentada pela empresa acima citada,

conforme planilha abaixo. A pedido da Comissão de Licitação o representante e membros da

comissão rubricaram a proposta. Foi aberto espaço para questionamento. Porem nada foi

questionado.

LOTE 01:

OBS.: FORAM LANCADOS OS VALORES TOTAIS DAS PROPOSTAS.

SESC - Serviço Social do Comércio I Departamento Regional ïocantins I Sede Administrativa

Quadra 301 Norte, Avenida Teotônio Segurado, Conj. 01 , Lt 19 - Patmas/TO CE?: TTOO|-226

TEL (63) 3219 9101 FAX (63) 3219 9115 | www.sescto.com.br

VALIDADE DA

PROPOSTA

coNDrçÕEs DE

PAGAMENTO

TRANSRIO

CAMINHÕES, ÔNIBUS,

MÁQUINAS E

MOTORES LTDA

R5 106.894,75

NAVESA CAMIN
r ÔNtsus LroR

Rs 143.000,00

RECEBIM ENTO DE ENVELOPES:

ABERTURA DAS

ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL

VALOR ïOTAL DA PROPOSTA

EMPRESA
PRAZO DE

ENTREGA VALOR (RS)

60 DIAS 15 DIAS 60 DIAS

60 DIAS 15 DIAS 60 DIAS



houve apresentação de proposta para os lotes 02 e 03.
Ses(T&

Informamos aos interessados, que as propostas comerciais, serão analisadas criteriosamente pela

parte técnica e que havendo quaisquer dúvidas serão solicitados esclarecimentos formais. Após a

divulgação da análise das propostas comerciais apresentadas, estará aberto o prazo para

interposição de recurso, sendo o mesmo de 05 (cinco) dias úteis. A comissão informa ainda que

todos os atos referentes a esta licitação serão postados no site www.sescto.com.br, e que a pasta

estará à disposição para consulta junto a esta comissão. Informamos ainda que a homologação e

adjudicação compete a Administração Regional do SESC/TO e que o resultado será divulgado

oportunamente aos licitantes. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, após agradecer o

comparecimento de todos, determinou a lavratura da presente Ata que será assinada pelos

membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das empresas acima citadas, neste

momento da leitura e aprovação desta, encerram se assim os trabalhos, às 16:09 h.

PATRí

CIMENTO

TRANSRIO

Email:
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Presidente da CPL

ôrutgus, MAeUTNAS E

TORES LTDA
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