
 

  

 
ATA DE SESSÃO DE ABERTURA – COLETA DE PREÇOS Nº 001/2021 - TIPO MELHOR 
PREÇO – EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.  
 
Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, reuniu-se a Comissão de Seleção de 
Fornecedores, composta por: Silvana Helena Alves Rolon - Presidente; Alexandra Joyce Krüger 
– Membro, Dayre Isidorio Pimentel - Membro, Diego Ivan Pereira dos Santos – Membro, com a 
finalidade de proceder à abertura da sessão pública, referente ao objeto da Coleta de Preços, 
número um do ano de dois mil e vinte e um, tipo Melhor Preço – Empreitada por Preço Global. A 
Presidente da Comissão informou que o CGEE é uma associação civil sem fins lucrativos de 
direito privado, qualificada como Organização Social pelo Decreto nº 4.078, de 09.01.2002, que 
possui Regulamento próprio de Seleção e Contratação de Obras, Serviços e Compras e que não 
está submetido à Lei 8.666/93. Às dez horas e um minuto a Presidente da Comissão declarou 
aberta a sessão, referente à Seleção de Fornecedores na modalidade Coleta de Preços, visando 
selecionar e contratar a prestação de serviços de locação de um (01) veículo automotor 
adequado ao transporte de dirigentes, colaboradores, convidados, conselheiros e de 
pessoal em geral, assim como de documentos e pequenas cargas voltadas ao 
atendimento pleno de necessidades do CGEE, observadas as condições especificadas no 
TERMO DE REFERÊNCIA, parte integrante e indissociável do presente ATO CONVOCATÓRIO. 
Foi lido pela Presidente, o nome das empresas participantes, que enviaram propostas, quais 
sejam: INVESTCAR VEÍCULOS LTDA e RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. Iniciou-se 
o credenciamento dos participantes presentes, conforme segue: INVESTCAR VEÍCULOS LTDA, 
ANA CAROLINA BATISTA OLIVEIRA, CPF nº 017.271.851-10, Carteira de Identidade n° 
3092796 - SSP/DF; RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, JOEL TELES DE FARIA 
JÚNIOR, CPF nº 925.765.591-15, Carteira de Identidade n° 1904316 - SSP/DF. Encerrado o 
credenciamento e apresentação das empresas participantes, a Presidente suspendeu da sessão 
para exame e avaliação das propostas recebidas, designando nova SESSÃO PÚBLICA para a 
divulgação do resultado apurado, em conformidade com os critérios estabelecidos, no dia oito 
de outubro de dois mil e vinte e um, às dez horas. A presidente informou que a presente ata será 
enviada pela plataforma de assinaturas digitais, Docusing, sendo necessário que os signatários 
assinem digitalmente. A Presidente encerrou a sessão às dez horas e seis minutos, sendo a 
ata referente à Coleta de preços número um de dois mil e vinte e um enviada pela plataforma 
Docusign para a assinatura de todos. 
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