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Pregão N': PP-83/2018
Processo: 7356/2018

Objeto: Locação de Veículo para ROMU(Ronda ostensiva Munlcipall

PREÂMBULO

No dia 25 de fvlâlo de 2018. às 14:00 horas , reuniram-se na sala de licitações, situada a Rua Alfredo Bueno, 1235 Centro - Jaguariúna/SP. a
Pregoeira LUCIENE DELL VECCHIO e a Equipe de Apoio RENATO RIBEIRO GOIVINHO. e designados pela Portaria n' 1.513 de 20 de
dezembro de 2017 constantes dos autos do Processo n' 7356-0/201 8. para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe

Aberta a sessão. procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de
poderes para formulação de propostas e prática dos demais atou de atribuição do Licitante. na seguinte conformidade

CREDENCIAMENTO

Empresa e Representantes

GERA.IÓNICA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA representado por r.IARCELO CLARO

A Pregoeiro comunicou o encerramento do credenclamento

Em seguida recebeu a Declaração do Licitante de que atende plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois
envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação. respectivamente

REGESTRO DO PREGÃO

Ato continuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e. com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio. a Pregoeiro examinou
a compatibilidade do objeto. prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital. tendo desclassificado as
propostas desconformes e selecionado entre os Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços
propostos. nos termos dos incisos Vlll e IX do adlgo 4' da Lei Federal no. l0.520. de 1 7/07/2002

Em seguida a Pregoeiro convidou Individualmente os autores das propostas seleclonadas a formular lances de forma seq(}encial. a partir do
autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma

FASEDELANCES

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, na seguinte conformidade

NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta. a Pregoeiro considerou que os peças classificados em primeiro lugar. acima especificados
são ACEITÁVEIS por serem compatíveis com os preços médios praticados pelo mercado. conforme apurado na processo de licitação

OFERTASINfCIAIS ABERTURA DOS ENVELOPES)
Item Proponente Representante VI.Unit. Situação

l GERMÂNICA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA MARCELOCLARO R$105.600,00000 ParticlDante

N'Item Rodada Lance Valor Participante Situação
l l l R$105.600.00000 GERMÂNICA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA Vencedor

Item: l Encerrado    
Classificacão Participante Valor Negociação

l o GERMÂNICA LOCADOFU DE VEÍCULOS LTDA Vencedor) RS105.600.00000 R$103.800.00000
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HABILITAÇÃO

Aberto o 2' Envelope do Llcltante que apresentou a melhor proposta e, analisados os documentos de habilitação. foi verificado a atendimento
dos requisitos estabelecidos no Edital

HABILITAÇÃO

Participante Habilitação
GERMÂNICA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 25/05/2018

Os documentos de Habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pela Pregoeiro e pelos membros da Equipe de
Apoio e colocados à disposição dos Lícitantes para exame e rubrica

RESULTADO

A vista da habilitação. foi declarado

Para o item l-LOCAÇÃO DE VEICULO, a empresa GERMÂNICA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA com o valor R$ 103.800.00000 foi a
vencedora.

A vista da habilitação, foi declarado

RESULTADO POR EMPRESA

A empresa GERMÂNICA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA foi a vencedora dos seguintes itens: 1 - LOCAÇÃO DE VEICULO

ADJUDICAÇÃO

Ato continuo. consultados, os Licitantes declinaram do direito de Interpor recurso e a pregoeira adjudicou o objeto deste Pregão aos llcltantes
vencedores, conforme acima especificado

OCORRÊNCIAS NASESSÃOPÜBLICA

Esteve presente na Sessão o Servidor Público Adonlas h/tendes de Araújo - Inspetor da Guarda P.4uniclpal de Jaguariúna. acompanhando
Inclusive a proposta apresentada pela empresa vencedora no que diz respeito ao descritivo do objeto e demais características

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja Ata val assinada pela Pregoelra, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes
dos Licitantes relacionados

ASSINAM


