
PREGÃO PRESENCIAL N9 17IOOO1-PG

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2017, às 09:00 horas, na Sede da Administração

Regional do Serviço Social do Comércio, sito a 301 Norte Av. Teotônio Segurado Lt 19 Conj.

0l-, na cidade de Palmas, Estado do Tocantins, realizou-se uma reunião especialmente

destinada à abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais e documentações

referente à licitação modalidade PREGÃo PRESENCIAL Ne 17/0001- - PG, tipo Menor Preço Por

Lote.

A presente licitação destina-se à aquisição de 01 (um) veículo utilitário fechado para com

capacidade de 06 lugares para passageiros ou superior, ANO/MODELO 2017e 02 (dois)

veículos de passeio ANO/MODELO 20t7, por meio de empresa especializada destinados

atender o SESC/TO. Conforme especificações dos produtos no termo de referência.

Além dos membros
RIBEIRO, PATRÍCIA DE

MEMBRO, estiveram
quadro abaixo:

da comissão de licitação: o Senhor PREGOEIRO ADÍLlO RODRIGUES

PAULA ALMEIDA OLIVEIRA 1E MEMBRO C CAMILA QUEDI VALDUGA 29

presentes os REPRESENTANTES das respectivas EMPRESAS, conforme

A comissão iniciou os trabalhos recolhendo

documentações) das empresas presentes.
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EMPRËSA REPRESENTANTE

U M UARAMA AUTOMOVEIS LTDA ALZIRA SOUSA SILVA

comerciais e -

ATA DÈ.REUNIÃO DE RECFBIMËNTo DE ENVELOPES

DE PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS DE
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A comissão de licitação procedeu ao exame das propostas apresentadas, todos os membros
da comissão rubricaram as propostas. Foi aberto espaço para questionamento. Porém nada

foi questionado.

A representante da empresa FORMAQ chegou na reunião às 9:35, após o credenciamento
recebimento e abertura da proposta comercial da empresa UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA.

Foi aberta a rodada de lances, conforme planilha de lances anexas.
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A comissão de licitação procedeu ao exame das documentações apresentada pela empresa

UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA, vencedora por apresentar o menor lance no LOTE 01' Foi

aberto espaço para questionamento. Porém nada foi questionado.

Após análise da comissão de licitação na documentação da empresa U MUARAMA

AUTOMOVEIS LTDA, verificou que a mesma deixou de atender ao item 6.5 letra "b", in verbis:

b) Provo de inscriçõo no codostro de contribuintes

estoduol e/ou municipal, relotivo ao domicílio ou sede

do licitante, pertinente oo seu romo de otividode e ,x
compatível com o obieto contratuol. lt( )

.s( )

Portanto, a empresa UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA, está inabilitada. , 
K\

U

Informamos que a empresa UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA, deixou de atender ao solicitado

no instrumento convocatório. Desta forma, declaramos a licitação FRACASSADA. llformamos

que uma nova licitação será publicada.
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ABERTURA DAS DOCUMENTAçÕES EMPRESA VENCEDÓRA OFERTÀruÌr OO rilÈruon

LOTE 01

ENCERRAMENTO



Nada mais havendo a registrar encerrou-se a reunião
assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Comissão
empresa acima citada, neste momento da leltura e

tra ba lhos.

às 10:26 h e lavrou-se esta Ata que,

de Licitação e pela representante da

aprovação desta, encerra assim os

EIDA OLIVEIRA

UGA JOSÉ GO
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Membro
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ALZIRAYOUSA S}LVA

U MUARAMA AUTOMOVEIS LTDA

E-mail:
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