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PREGÃO PRESENCIAL NE 17IOOO3-PG

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 20L7, às 09:00 horas, na Sede da Administração
Regional do Serviço Social do Comércio, sito a 301- Norte Av. Teotônio Segurado Lt 19 Conj.
01, 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 17/0003 - pG, tipo Menor preço por

Lote.

A presente licitação destina-se à aquísição de 01 (um) veículo utilitário fechado para com
capacidade de 06 lugares para passageíros ou superior, ANO/MODELO 2017 e 02 (dois)
veículos de passeio ANO/MODELO 20L7, por meio de empresa especializada destinados
atender o SESC/TO. Conforme especificações dos produtos no termo de referência.

PRfiSifiNÍ85 ,i''iiiilll
Alem dos membros da comissão de licitação: o Senhor PREGOETRO ADíL|O RODRIGUES
RIBEIRO, PATRíCIA DE PAULA ALMEIDA OLIVEIRA 1e MEMBRO e CAMIIÁ QUEDI VALDUGA 29
MEMBRO e JOSÉ GONçAL PEREIRA PIMENTEL (Apoio Técnico), estiveram presenres os
REPRESENTANTES das respectivas EMPRESAS, conforme quadro abaixo:

FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA JÉSSICA ALMEIDA DoS SANTOS

A comissão iniciou os trabalhos recolhendo os envelopes (propostas comerciais
documentações) das empresas presentes.

As empresas UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA e ARAGUATA MOTORS COMÉRCIO DE q
vEícuLos E PEçAS LTDA, entregaram os envelopes em tempo hábil, porém sem\
representatividade, conforme o item 7.1.4 doinstrumento convocatório. i\ 
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A comissão de licitação procedeu ao exame das propostas apresentadas, todos os memoros
da comissão rubricaram as propostas. Foi aberto espaço para questionamento. porem nada
foi questionado.

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
FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, vencedora por apresentar o menor lance no LOTE 01.
Foi aberto espaço para questionamento. porém nada foi questionado.

A empresa FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, atendeu à todas as documentacões
solicitadas no ínstrumento convocatório.

Portanto, a empresa FORMAe MAeUtNAS AGRTCOLAS LTDA, está habilitada.
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A comissão de licitação procedeu ao exame das documentações apresentada
UMUARAMA AUToMovEls LTDA, vencedora por apresentar o menor lance no
aberto espaço para questionamento. porém nada foi questionado.
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A empresa UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA, atendeu à todas as documentacões solicitadas
no instrumento convocatório.

Portanto, a empresa UMUARAMA AUTOMovEts LTDA, está habilitada.

licitação declara as

EMPRESA VENCEDORA LOTE 01: FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA: TOTALTZANDO RS
98.800.00.

EMPRESA VENCEDORA LOTE 02: UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA: TOTALTZANDO RS 80.500.00.

Informamos que as empresas têm o prazo de 02 (dois) días úteis para interpor recurso caso
julgarem necessário. Informamos também, que as empresas FORMAQ MAeUINAS
AGRICOLAS LTDA, têm o prazo de 24 horas para apresentar no Setor de Licitações, as novas
propostas com os valores atualizados. A Homologação e Adjudicação compere a
Administração Regional do SESC. Nada mais havendo a registrar encerrou-se a reunião às
10:03 h e lavrou-se esta Ata que, assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Comissão de
Licitação e pelos representantes das empresas acima citadas, neste momento da leitura e
aprova assim os trabalhos.

PATR OLIVEIRA

Após a fase de lances e análise das documentações, a comissão de
empresas descritas abaixo vencedoras do certame:
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