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PROAD Nº 2.484/2021
PREGÃO Nº. 36/2021
Maceió, 20 de dezembro de 2021.

Senhora Diretora Geral,

Comunicamos a V.Sa. a conclusão da fase externa do evento licitatório para Contratação de
empresa especializada no fornecimento de 02 (dois) veículos novos de serviço administrativo,
categoria utilitário, cabine dupla para 05 (cinco) passageiros, flex, carroceria com capacidade não
inferior a 550 kgs de carga útil, motorização com potência não inferior a 100cv, distância entre
eixos não inferior a 2400mm, cor branca, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus
anexos.
Na data aprazada foi procedida abertura das propostas de preços apresentada pela
empresa participante do certame. Ato contínuo foi iniciada a disputa pública dos lances.

Após a conclusão da etapa de lances, seguiu-se a etapa de aceitação, que consiste na
verificação do atendimento aos requisitos editalícios pelo proponente classificado em primeiro
lugar na etapa de lances.
A proposta de preços e a documentação técnica foram encaminhadas para análise e
validação da equipe técnica da Coordenadoria de Polícia Judiciária, conforme demonstram os
documentos Nº 140 e 141 lançado no PROAD Nº 2484/2021.
A empresa encaminhou sua proposta ajustada (Doc. 144) ao lance ofertado que, após
análise, foi aceita por atender às exigências editalícias.
Foram apresentados, também, os documentos de habilitação, os quais, após análise, foram
considerados corretos, possibilitando a esta pregoeira declarar a empresa GAMA VEICULOS LTDA,
CNPJ 06.213.517/0001-45, vencedora da licitação com o valor global de R$ 235.000,00 (duzentos
e trinta e cinco mil reais).
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Assim, foi adjudicado o objeto em favor da empresa abaixo, conforme dados extraídos do
sistema COMPRASNET e aqui registrados:

Diante do exposto, remetemos os autos à Presidência desta Corte, para fins de
homologação do certame e, em seguida, retornem a esta Coordenadoria de Licitações para a
prática dos demais atos a serem desenvolvidos no sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS.

FLÁVIA CAROLINE FONSECA AMORIM
Pregoeira
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