
                                 

  SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Departamento Regional no Estado do Pará 

Comissão Permanente de Licitação 
 

__________________________________________________________________________________________ 
SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém-Pa 
CEP: 66.010-010  •  Fone / Fax.:. (91) 4005-9594  •  E-mail: cpl@pa.sesc.com.br 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/0033-PG 
 

Objeto: LOCAÇÃO DE VEICULO COMERCIAL LEVE TIPO FURGÃO. 
 

ESCLARECIMENTOS II 
 

Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Sobre a Licitação em epígrafe, que trata-se de locação de veículo comercial leve – 
tipo furgão pequeno, motorização 1.4, anexamos a este documento os pedidos de 
esclarecimentos recebidos no e-mail.  
 
Abaixo resposta da área técnica aos esclarecimentos: 
 
“Esclarecimentos à empresa RECHE GALDEANO & CIA LTDA”: 
 

1. Sobre a solicitação dos dados de acesso a documentação da empresa arrematante, 
assim como o comprovante da tempestividade do envio da proposta ajustada 

Resposta: Informamos que a empresa encaminhou a contraproposta solicitada dentro do 
prazo estipulado, e em seguida encaminhou a proposta ajustada não havendo nada que 
desclassificasse a empresa. Estamos na fase de recebimento das propostas para análise 
técnica, conforme mensagens no chat do campo de licitações-e do Banco do Brasil, como 
segue: 

     
13/09/2019 

16:30:55:897 
ATLANTA RENT A 
CAR LTDA-EPP boa tarde 

13/09/2019 
16:43:25:091 

ATLANTA RENT A 
CAR LTDA-EPP 

boa tarde Sr. Pregoeiro, podemos negociar um valor um pouco 
maior que o solicitado por Vossa Senhoria. 

13/09/2019 
17:19:50:942 

ATLANTA RENT A 
CAR LTDA-EPP 

boa tarde, aceitamos a proposta no valor global de R$ 30.723,24, 
conforme solicitado por Vossa Senhoria. 

13/09/2019 
17:51:30:237 PREGOEIRO 

Solicitamos da empresa ATLANTA RENT A CAR, proposta 
adequada ao último lance, juntamente com o catálogo do produto 
ofertado no prazo de 2h (duas horas), contado desta convocação 
para o e-mail cpl@pa.sesc.com.br 

 
14/09/2019 

10:57:44:300 
ATLANTA RENT A 
CAR LTDA-EPP 

bom dia, informo que já enviamos a nova proposta de preços e 
catalago no dia 13/09 conforme vossa solicitação, POR EMAIL. 

 
Dados os devidos esclarecimentos, o processo licitatório segue o tramite normal. 

Aos interessados, informamos que encontra-se publicado no site do Sesc Para.    

 

Belém, 16 de setembro de 2019. 

 
 
 

Pregoeira 
Comissão Permanente de Licitação. 


