
Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00002/2022 (SRP) 
 

Às 14:05 horas do dia 28 de janeiro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. VANESSA GUSMAO MIRANDA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 20210102, Pregão
nº 00002/2022. 

 
Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Transporte rodoviário - combustível / lubrificante
Descrição Complementar: VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH Especificação : Veículo automotor tipo Hatch, zero
quilômetro, ano e modelo de fabricação não inferior ao ano corrente, cor prata, 4 portas, capacidade 5 passageiros
incluindo o motorista, combustível: gasolina/álcool (TotalFlex), air bag frontal para motorista e passageiro freios ABS,
rodas de aço aro ?14?, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica vidros elétricos dianteiros e traseiros
retrovisores com acionamento interno limpador e desembaçador do vidro traseiro protetor de cárter cintos de
segurança dianteiros e traseiros com 3 pontas travas elétricas com controle remoto câmbio de transmissão manual
motor 1.0 no mínimo, potência mínima de 70 CV, banco do motorista com ajuste de altura, jogos de tapetes de
borracha equipado com todos os acessórios de segurança exigidos pela legislação de trânsito vigente. Tanque de
combustível com capacidade mínima de 55 litros. Capacidade mínima do porta- malas (litros): 285 litros.
Emplacamento do veículo incluso. Garantia mínima de 3 (três) anos, a contar do recebimento definitivo.Veículo:
novo, zero quilômetro, primeiro registro deverá estar em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 78.633,3400 Intervalo Mínimo entre Lances:5,00 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 78.600,0000 e a quantidade de 3
UNIDADE .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 27/01/2022
09:47:56 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: P G AGUIAR VIEIRA E CIA

LTDA, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72, Melhor lance: R$ 78.600,0000

Homologado 28/01/2022
14:05:09

VANESSA
GUSMAO
MIRANDA

Item: 2
Descrição: Transporte rodoviário - combustível / lubrificante
Descrição Complementar: VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA Especificação : Veículo zero quilômetro com modelo
no mínimo correspondente à data da nota fiscal e da linha de produção comercial, com as seguintes características
mínimas. ' ano fabricação 2021' ano modelo 2021' tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas, pintura sólida cor branca,
com capacidade mínima de 05 (cinco)passageiros incluindo o motorista, ano de fabricação/modelo igual ou superior a
data da compra, bicombustível (gasolina e/ou etanol), com câmbio manual de 5 marchas, direção elétrica, ar
condicionado, travas e vidros elétricos , 4 airbags (dois frontais e dois laterais), bancos de tecido da cor preta,
protetor de cárter, freios ABS, controle de tração e estabilidade, com assistente de partida em rampas, iluminação de
caçamba, protetor de caçamba, capota marítima, , jogo de tapetes dianteiro/traseiro, sistema de alarme antifurto
com acionador a distância, película de proteção solar obedecendo as normas legais, motor 1.3 ou 1.4 a partir de 88
CV, capacidade de carga da caçamba mínima de 640kg, capacidade de volume da caçamba no mínimo 840 litros,
rodas aro 14? ou 15? . OBS: Os veículos deverão ser entregues, com as taxas de Emplacamento, Licen
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 165.600,0000 Intervalo Mínimo entre Lances:5,00 %
Situação: Homologado



Adjudicado para: P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 152.000,0000 e a quantidade de 1
UNIDADE .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 27/01/2022
09:47:59 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: P G AGUIAR VIEIRA E CIA

LTDA, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72, Melhor lance: R$ 152.000,0000

Homologado 28/01/2022
14:05:13

VANESSA
GUSMAO
MIRANDA
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