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PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/0008-PG 

RESULTADO FINAL  

A Comissão de Licitação designada por intermédio da Portaria 862/18, comunica que a Licitação 

Modalidade Pregão Presencial Com Registro de Preço, tipo Menor Preço Global nº 18/0008-PG, 

destinada à contratação de serviços de hotelaria, referente a diárias/pernoite em apartamentos single, 

duplo e triplo por empresa especializada, destinado atender as demandas do SESC-TO em Palmas-TO, 

pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável por até igual período, foi homologada ao 

seguinte licitante: 

SELECT HOTEL LTDA – ME 

 

ITEM DIÁRIAS DESCRIÇÃO V. UNT. 

01 700 

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$ 121,25 

02 700 

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$ 121,25 

03 200 1 – Serviço de hospedagem em apartamento 

TRIPLO na cidade de Palmas -TO. A empresa do 
R$ 121,25 
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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.  

 

 

Totalizando o presente processo em R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais). Valor 

estimado para 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por igual período. 

 

 

Palmas, 11 de setembro de 2018. 

ADÍLIO RODRIGUES RIBEIRO 
Pregoeiro/Membro da CPL 

 
 
 

 
 FRANCISCO DAMIANA 

PATRÍCIA DE PAULA ALMEIDA OLIVEIRA 
 

Membro da CPL Membro da CPL 


