HIS ÍÓRICO DA ATA 001 - PREGAO PRESENCIAL N' 0015/2018
Históncc da Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipa de Apoio, encarregados de atuar nos procsdrmentos re/abvos a

liatação sarna indicada, que ob/sbva.
A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para aquis/ção de veiculo urbano de carga (VUC) tipo baú sem
refngeração, para a Secretana de Educação
1.0- DA PROPOSTA DE PREÇOS
Registrados os valores ofertados por cada proponente, e consideradas iniaa/mente as observações apontadas e os
critérios definidos no respectivo instrumento convocatóno antes da etapa compebtiva - fase de lances verbais -, produziuss o seguinte quadro:
- Gama Diesel I.TDA.

Item(s): I; Valor. R$172.000,00.
2 0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS

CPF/CNPJ Participantes Valor
1- Caminhão Novo -Zero quilómetro na cor branca - ano 201 8/201 8.
Descrição do Veiculo
1. Cabina/ Revestida em resina injetada, cintos de 3 pontos e bancos de tecido.
2, Ar. condicionado
3. Vidros convencionais.
4. Motor de 4 cilindros.
5. Potencia minima de 156 cv.
6. Cãmbio e Transmissão no minimo de 05 marchas a frente sincronizadas e marcha ré.

7. Direção ~ Hidráulica.
8. Sistema de Injeção- Direta.
9. Freio- a disco ou pneumático.
10. Equipado com baú de no minimo 5,00x 2,20x 2,20 metros de aluminio com asses/ho de madeira, base.-

metálica desmontada, painéis laterais e frontal.revestida externamente por chapa de Aluminio FRISADO e
estruturado internamente por perfis "Omega" em aço galvanizado, revestimento interno das laterais, e frontal em
ripamento de aço galvanizado, teto - revestido externamente em chapa de aluminio inteiriça lisa e estruturado
internamente por perfis "Omega" em aço galvanizado, Quadro traseiro- em perfis de aço com duas portas de
abeAura total, com verbas ds travamento externos, revestidas externamente em chapa de aço e internamente

revestida em chapa de aço galvanizada lisa,
Acessórios plafon embutido para iluminação interna Led, para- lamas (dianteiro e traseiro) com tapa-barro de
borracha (traseiro) para- choque móvel conforme resolução 593/16, insta/ação elétrica e protetor lateral, 02
PORTAS LATERAIS.

11. Capacidade de carga útil no minimo de 2.300 Kilos.
12. Tanque de combustivel com capacidade minima de 80 litros.
13. Tacógrafo

14. Cintos de segurança e demais equipamentos de segurança exigido pelo CONTRAN.
15. Tapetes de borracha.
16. Assistencia técnica local.

17. Garantia minima: um ano, sem limite de quilometragem.

0 02.323 033/0001-06 UNIDAS VE/CULOS E SERVIÇOS LTDA
0 09.127.069/0001-55 CAVALCANTI PRIMO VE)CUI 0 Li DA

198 000,00

0 04 866 656/0001-42 GAMA DIESEL LTDA

172 000,00

\ 09 127 069/0001-55 CAVALCANTI PRIMO VEICULO LTDA

171 000,00
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180.000,00

- Não há registro.

4 0 - DA FASE DE NEGOCIACAO
4 I - Valor;

- Não há reglstro
4 2- Ouantidade

- ¹o há registro.
5.0- DO RESULTADO FINAL

Considerados os valores apresentados por cada licitante, as observagóes apontadas durante o processo e os critérios
definidos no instrumento convocatóno ao final desta sessão, produziu-se o seguinte resultado.
Liotante vencedor, item correspondente e respechvo valor total da contratacão
- Cavalcanti Primo Veiculo LTDA

fiem(sf I
Valor Rã171 000,00
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