
 

 

Instituto Sócio Cultural, Ambiental e Tecnológico de Projetos de Economia Solidária. 
SDS Bloco “M” Subsolo – Sala 09 – Edifício Venâncio Junior – Asa Sul – BRASILIA-DF.  
Cep: 70.394-900 
Tel: (61) 3034 3668 / 3322-1441 
CNPJ 08.106.714/0001-90 
 

 
 
 
 

 
RESULTADO FINAL  

 
 

EDITAL DE COTAÇÃO DE PREÇO 16-2017  
 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO 
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO KOMBI OU VAN 

 
Termo de Colaboração 04/2017 – INSTITUTO IPES e SEDESTMIDH/GDF 

 

O Instituto Sócio Cultural, Ambiental e Tecnológico de Projetos de Economia 

Solidária – IPÊS, organização não governamental, sem fins lucrativos, fundado no dia 

04 de maio de 2003 na Região Administrativa de São Sebastião, Brasília/DF, torna 

público para conhecimento dos interessados, o resultado do edital de cotação de 

preço, tipo melhor qualificação técnica e menor preço, cujo objeto é à Contratação de 

Pessoa Jurídica para realização de serviço de locação de veículos tipo Kombi ou 

Van em caráter permanente, de fabricação não superior a 05 (cinco) anos, com 

capacidade para transporte acima de 07 (sete) passageiros, sem motorista, com 

quilometragem livre, com seguro total sem franquia e com cobertura para danos pessoais 

e materiais de terceiros incluindo seguro total contra acidentes e rastreador GPS já 

instalado ou a instalar, com manutenção preventiva e corretiva periódica, para atender as 

necessidades do Serviço Especializado em Abordagem Social, no translado das 

equipes nas regiões administrativas do Distrito Federal, aferidos pelo regime de sistema 

de mensalidade, e a disposição da instituição, executado com recursos financeiros por 

meio do Termo de Colaboração 04/2017 – SEDESTMIDH/GDF. 

Por não ter havido interposição de recursos pelas empresas concorrentes em razão 

da classificação da primeira coloca no processo de cotação de preço no prazo constante 

no item 10 do edital, e por ter atendido todas as exigências do certame e seus anexos, e 

aprovado pela comissão de cotação, o qual foi publicado o resultado preliminar em ata no 

site do instituto ipês em 12 de Janeiro de 2018, fica assim classificada vencedora do 

certame a empresa:  

Ribal Locadora de Veículos LTDA - inscrita sobre o numero de CNPJ: 

07.605.506/0001-73. 

Diante disso a empresa vencedora tem o prazo de 02 dias úteis, conforme item 12.1 

do edital, a contar da data da publicação do resultado, o qual poderá ser prorrogado por 

igual período desde que justificado, para comparecer a sede do instituto Sócio Cultural 

para assinatura do contrato. 
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Brasília, 18 de Janeiro de 2018. 

 

 

 
João Leandro Neto 

Diretor Administrativo 
Instituto Sócio Cultural, Ambiental e Tecnológico de Projetos de Economia Solidária – IPÊS. 

 


