ATA 001 - PREGÁO PRESENCIAL N' 0015/2018

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos a licitapão acima
indicada, que objetiva A presente limtagao tem como objeto o Registro de Pregos para aquisigão de veiculo urbano de
carga (VUCj bpo baú sem refngeraqão, para a Secretana de Educapã0 Foi dada a devida publicidade ao certame, em
observãnma a legfsiagão pertinente, ublizando.se do seguinte meio de divulgapão Diário Oficial da União; Diário Oficial do
Estado. Licitantes cadastrados neste processo Cavalcanti Primo I/eiculo LTDA - CNPJ: 09127.069/0001-55; Unidas

Veiculos e Servigos LTDA â€” CNPJ 02 323 033/0001-05; Gama Diesel I.TDA â€” CN
horas do dia 17/08/201 8, reuniu se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria n' 003/2018 de 04/01/201 8,

composta pelos servidores LEANDRO DA COSTA SANTOS - Pregoeiro, FÁBIO LUIZ FERREIRA DOS PASSOSMembro da equipe de apoio; DA VID KILDER GOMES DA SILVA - Membro da equipe de apoio. Inicialmente, conforme as
disposigóes contidas no instrumento convocatório, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos
interessados Licitante qualificado a parãcipar desta reunião Cavalcanti Primo Veiculo LTDA - Representante Flávio
Roberto Rafael Meio; Unidas Veiculos e Serviqos LTDA â€” Representante Gerlindo Wanderley Lopes; Gama Diesel LTDA
â€” Representante: Reinaldo Carlos Navarro (descredenciado por não atender ao edital) â€” participagão da licitante válida
Em seguida foram idenbficados os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitaoao do tratante
devidamente qualificado, abnndo-se o envelope Proposta de Pregos 0 qual teve seu conteúdo rubncado peio presente
Analisada a proposta, passou a informar: 0 licitante apresentou proposta, no aspecto formal, em consonãncia com as

exigénmas do instrumento convocatóno Procedeu-se o registro de pregos apresentados, a dfvulgaqão da clasaficacão da
proposta e a convocagão do licitante, de acordo com os critérios definidos no instrumento convocatório, para a
apresentapão dos lances Postenormente deu-se conbnuidade a fase em que foram efetuados e devidamente registrados
no correspondente I-listónco da Ata, os respecbvos lances verbais Após a condusão e divulgaqão do resultado desta
etapa foi aberto o envelope contendo a documentapão de habilitagão apenas do licitante vencedor, o qual teve seu
conteúdo devidamente rubncado Ana/isados os elementos o Pregoeiro passou a informar; 0 licitante melhor colocado na
fase de lances verbais foi habilitado Considerado o valor apresentado pelo licitante, as observagóes apontadas durante o
processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão produziu-se o seguinte resultado.
Lrmtante vencedor e respecbvo valor total da contrataqão Cavalcanti Pnmo Veiculo LTDA - Valor R$171 000,00 Os
valores unitános, constantes da proposta e lances apresentados, bem como 0 resultado do certame com a devida

ctassificaqão, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuragão, que fica fazendo parte integrante desta Ata
independente de transcngão Facultada a palavra nenhuma observaqão foi feita Nada mais havendo a constar, lavrou-se
a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada
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