PREGÃO PRESENCIAL N9 18/OOO9-PG

Aos vinte e um dias do mês de agosto de 2018, às 09:00 horas, na Sede da Administração Regional do
de Palmas,
Serviço Social do Comercio, sito a 301 Norte Av. Teotônio Segurado Lt 19 Conj. 01, na cidade
Estado do Tocantins, reaiizou-se uma reunião especialmente destinada à abertura dos envelopes

contendo as propostas comerciais

e

documentações referente

PRESENCTAL COM REGTSTRO DE PREçO, Ne

18/0009
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à

licitação modalidade

PREGÃO
Ì
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PG, TIPO MENOR PREçO GLOBAL.

de locação de
O presente pregão presencial destina-se ao registro de preço para prestação de serviços
pelo prazo de 12 (doze)
veículos tipo caminhonetes 4x4 cabine dupla por meio de empresa especializada,
as necessidades do SESC/TO
meses, podendo ser prorrogável por ate igual período, destinados atender
no Anexo ldeste Edital
na cidade de palmas/To. Conforme especificações e quantidades contidas

PREGOEIRO, ADíLIO RODRIGUES RIBEIRO, o Senhor
FRANCISCO DAMIANA 29 MEMBRO ESIIVCTAM
PATRICIA DE PAULA ALMEIDA OLIVEIRA 19 MEMBRO C A SCNhOTA
quadro abaixo:
presentes os REPRÈSENTANTES das respectivas EMPRESAS, conforme

Além dos membros da comissão de licitação: o senhor

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

Entregou

os

envelopes (proposta comercial

representatividade

a

empresa LOCALIZA RENT

e
A

documentos

CAR, con

de habilitação), Porém sem
o item 3.3.6 do instrumento

convocatório.
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A comissão de licitação procedeu ao exame das propostas apresentadas, todos os membros da
comissão e licitante credenciado rubricaram as propostas. Foi aberto espaço Para q uestion a me nto,
porém nada foi questionado.

Foi aberta a rodada de lances, conforme planilha de lances anexas.
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rucEponn OFERTANTE DO MENOR PREÇO'

apresentada pela empresa LOCALIZA
A comissão de licitação procedeu ao exame das documentações
preço. Foi aberto espaço para questionamento' Porem
RENT A cAR, vencedora por apresentar o menor
nada foi questionado.
pela empresa LOCALIZA RENT A
A comissão de licitação, após análise na documentação apresentada
diligência no documento que refere ao item 6'5
CAR, decide por suspender a reunião para realização de
,,d",
com base no item 11.5 do instrumento convocatório'
letra

Nada mais havendo

a

pelo Pregoeiro, Pelos membros da Comissão de Licitação e pelo

ta nte

77001 -226

I

neste momento da leitura-e aprovação desta, encerra assim os trabalhos. Informamos que os demais
ormente.
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