PEDRAS
gi[
RELATÓRIO- PREGãO PRESENCIAL N'
015J2018
I 0 - DO OBJ ETIVO

Tem o presente relatóno 0 obietivo de descrever os procedimentos do Pregoeiro Ofimal e Equipe de Apoio, encarregada
de atuar no processo licitatóno acAma indicado, que oblebva A presente liatagão tem como obleto o Registro de Pregos
para aquisigão de veiculo urbano de carga (VUC) bpo baú sem refngeraoão, para a Secretana de Educagão.
2 0- DA PUBLICIDAI3E.

Foi dada a devida publimdade ao certame, em observãnaa a legislagão perbnente, utilizando-se do seguinte meio de
divulgagão' Diário Oficial da União, Diáno Ofiaal do Estado
3 0- DOS INTERESSAI306.

Limtantes cadastrados neste processo CAVALCANTI PRIMO VEÍCULO LTDA, UNIDAS VEÍCULOS E SER
GAMA 13IESEL LTDA.

4 0 - 13A PROPOSTA DE PREÇOS
No dia e hora marcados foram recebidos os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitagão dos

interessados, abrindo-se em seguida os envelopes Proposta de Pregos. Liatantes qualificados a participar do certame:

CAVALCANTI PRIMO VEÍCULO LTDA, UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, GAMA DIESEL LTDA
Analisadas as propostas apresentadas o Pregoeiro informou Todos os limtantes apresentaram propostas, no aspecto
tormal, em consonãnma com as exigénc2as do instrumento convocatóno.
5.0-

Procedeu-se o registro dos pregos apresentados, a divulgagão da ciassificagão das propostas e a convocagão dos
liatantes, de acordo com os critérios definidos no instrumento convocatório, para a apresentagão de lances
Postenormente inimou-se a fase em que foram efetuados e devidamente registrados, os respectivos lances verbais

6.0- DA HABILITAÇAO'
Após a divulgagão do resultado da fase de lances verbais foram abertos os envelopes contendo a documentaoão de
habilitagão Analisados os elementos apresentados e as exigãnaas constantes do instrumento convocatório
correspondente, o Pregoeiro informou Todos os limtantes methores colocados na fase de lances verbais foram
habilitados

7.0- DA CONCLUSAO'

Considerando os valores ofertados por cada proponente as observagóes apontadas durante o processo e os critérios

definidos no instrumento convocatóno, chegou-se a conclusão de que a proposta do licitante abaixo relacionado,
apresenta-se vantajosa para a Administragão Liatante declarado vencedor e respectivo valor total da contratagão;
CAVALCANTI PRIMO VEÍCULO L1 DA - Valor Rfi 171 000,00
Salienta-se que os valores unitános constantes das propostas apresentadas, bem como 0 resultado do certame com a
devida classificagáo dos liotantes, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuragão, que fica fazendo parte
integrante deste relatóno, independente de transcriqão Face ao exposto, este Pregoeiro sugere ao Senhor Prefeito, a
homologagão da presente liatagão em favor do referido proponente
É o relatóno.
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