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COTAÇÃO DE PREÇOS nº 106/2020 

 

RESULTADO FINAL 

 

 

Ata do resultado final da Cotação de Preços nº 106/2020, tipo menor preço para Aquisição de 
Veículo Urbano de Carga (VUC), para execução do Projeto Rede Estadual de Economia 

Solidária Fortalecendo Campo-Cidade, Termo de Fomento nº 857556/2017, assinado em 
28/12/2017, celebrado com o Ministério do Trabalho – MTb (extinto), por intermédio da 

Secretaria Nacional Solidária/SENAES (extinta), publicado em extrato no D.O.U., em 

02/01/2018, seção 3 e, subrogado ao Ministério da Cidadania por ocasião da Reforma 
Administrativa, ocorrida por força da edição da Medida Provisória nº 870/2019 e do Decreto 

no 9.674/2019. 

A Comissão de julgamento, após o encerrado o prazo para o envio de propostas por empresas 
ou cooperativas do ramo, descreve a seguir todo o processo realizado para homologação de 

propostas: a) A publicação da Cotação de Preços nº 106/2020 ocorreu no dia 06/07/2020 no 

site do Cefuria, com prazo máximo para apresentação de propostas ateé o dia 13/07/2020. A 
publicação foi compartilhada no facebook da entidade e foram realizados contatos 

telefônicos com empresas do ramo; b) Foi publicada no dia 10/07/2020, no site do Cefuria a 

Prorrogação de prazo de envio de propostas até o dia 16/07/2020. c) No dia 14/07/2020 foi 
publicada no site do Cefuria uma Alteração nas Especificações Técnicas do objeto da 

cotação, tendo em vista que o pelas normas do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN 

veículos com até seis toneladas tem rodado simples em cada eixo e não duplo conforme 

solicitado no Termo de Referência da Cotação de Preços nº 106/2020. O recebimento de 
propostas se deu até às 23h59 do dia 16/07/2020. A análise da documentação foi realizada 

pela comissão no presente dia, 17/07/2020. 

Duas propostas foram recebidas, porém todas as propostas foram inabilitadas por falta da 
apresentação da documentação exigida. Dessa forma, não houve empresa ou cooperativa 

habilitada e, sem propostas válidas, o Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo 
(CEFURIA) resolve encerrar a Cotação de Preços nº 106/2020. 

Não havendo mais nada a tratar, encerro a presente ata que vai assinada por mim, relatora dessa 
Comissão de Julgamento. 

 

Curitiba, 17 de julho de 2020, 
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Luzia Alves da Cruz Cabral Nunes 

Relatora da Comissão de Seleção 


