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PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2021

UCITAÇÓES QN-UNE

PROCESSO LICITATORIO 2709001/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Homologador, HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto n“
10.024/2019, 0 resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: Registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisições de veículos 0 km destinados a
atender as necessidades das Secretaries Municipais do Município de Buriticupu/MA.
Fornecedor: GLOBAL MAIS VEÍCULOS EIRELI ■ 32.247.281/0001-78

itom

Quant.
2,00

Un
UNIDADE

Descrição
Veiculo auiomotor, lipo caminhonele
"pick-up" zero quilònielro, <ino/niodelo
2020/2021 no mínimo, devidamente
licenciada e emplacada, com primeiro
emplacamento em nome da Prefeilura
Municipal cie Buniicupu. manual do
proprietário, lermos de garantia, certificado

Unitário

Total

Marca

Modelo

Adjudicado

Adjudicado

CHEVROLETGM

S10CD
4X4
DIESEL

RS285.171.00

RS 570.342,00

Unitário
Orçado Totai Orçado
RS
285.171.53

R$570.343,06

Econ.

Economia

%

RS

0,00

R$0,53

do registro dc veiculo - CRV c certificado
de registro de licenciamento de veiculo,
seguro DPVAT do exercício atual pagos,
capacidade de transporte para 05 (cinco)
pessoas (motorista + 4 passageiros), 04
ponas laterais, vidros das ponas com
acionamento elétrico, originais de fábrica,
capota marítima com aplicação de um
revestimento de poliuretano, impemieável
na caçamba do veiculo, pintura metálica
na cor nranca onginal de fábrica 0 da linha
de pruduçãu. Motorização minima; 2.8
motor ã diosel. com turbo compressor c
miercooler, que uUize o combustível
diesel, com potênca mínima a 17Cc,
transmissão aulomâlica. com sistema de
tração 4x2, 4x2 normal e 4x4 reduzida,
com acionamento eletrônico no interior da
cubiiie, lurque liquido máximo não inferior
a 30.2kglm, controle do tração c
estabilidade, capacidade do tanque de
combustível com no mínimo 75 litros,
direção bidfâulica, eletrica ou eletro
hidráulica
origin.nl
de
fábrica, ar
condicionado, air-bag mínimo duplo
írontal, apoios de cabeça com regulagem
de altura nos bancos dianteiros e traseiros,
cintos de segurança dianieiro com
rogul.ngem de allura, espelhos retrovisores
externos elétricos cem comando interno,
lâmpadas dos faróis dianteiros e lanternas
traseiras, ou próximo a estes com
acionamento na cabine, devidamente
instalado, faróis auxiliares de neblina
onginais
de
fábrica,
sensor
de
estacionamento e câmera de rè, bancos
iniemos com revestimento om couro
onginal de fábrica, rodas de liga leve em
aro 18, Acessórios: rádio AM/FM,
USB1MP3, Dlueloolh, jogo de tapetes,
insial.ação de películas insulfilm nos virtros
laterais e traseiro dos veículos, no
percentual de transparência mínimo
exigido na legislação, ferramentas e
acessórios obrigatórios oxigidos pelo
CONTRAN (macaco, ch.nva de rodas,
pneu reserva, exlinlor de incêndio e
triângulo). Durante 0 periodo d."» g.oranlia a
assistência técnica será prestada pelo
fornecedor do(s) bem(ns), ou durante
através de concessionária autorizada
localizada no Estado do Maranhão, onde
todas
as
manulenções
englobará
prevonliva e corretivas, durante o prazo de
garantia, de acordo com os manuais e as
normas técnicas especificas, a fim manter
08 veicutos e equipamentos em perfeitas
condições de uso.
Subtotal Adjudicado RS 570.342,00

Subtotal Orçado: RS
570.343,06

0,00%

Fornecedor: BR COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI ■ 29.228.039/0001-42

Item
2

Quant.
1,00

Un
UNIDADE

Descrição
Veiculo aulomolor, lipo Van, original da fábrica,
0 (zero) km preferencialmente de fabricação
Nacional, ano de fabricação 2020/2021
devidamente licenciada e emplacada, com

Unitário

Total

Unitário

Marca

Modelo

Adjudicado

Adjudicado

Orçado

RENAULT

MASTER
L3H2

R$282.000.00

RS 282-000,00

Economia
R$

Total Orçado

.519.52
283

primeiro emplacamcnto om nome da Prefeitura
Municipal de Buriticupu, manual do proprietáno,
termos de garantia, certificado de registro de
veiculo - DRV e certificado de registro de
licenciamento de veiculo, seguro DPVAT do
exercido atual pagos capacidade para 20
ocupantes (serrdo 19 passageiros + 01
Motorista): teto alto; longa, cor branca; tração
traseira para uso em todo tipo de teneno,
combustível a diesel: potência liquida (cv) de
no rrinimo de 146 (cv); câmbio: sincronizado
com no mininxj 5 marchas a frente e 1 ré,
direção hidráulica ou dótrica: freio a disco nas
04 iquairo rodas); Pneu mmimo aro 16;
Capacidade de abastecimento mínima de
abastedmenlo 75 litros. Air Bag do passageiro
com sistema para desativação, ar condicionado
direto da fâbnca, na cabine do motonsla e no
compartimento dos passageiros; banco do
motorista com rogulagom dc altura c
distanciamento; medidas mínimas: altura (
carregado/descarregado) 2.550mm/2650 mm;
(argura(seni espelnos) 2.000mm; comprimento
6.950 mm; travas elétricas das portas, vidros
elétricos dianteiros: jogos do tapetes, protetor
de motor, estrutura da cabine e da carroceria
será original, construída em aço; ferramentas e
acessérios
obrigatórios
exigidos
pelo
CONTRAN (macaco, chave de rodas, pneu
reserva, extmlor de incêndio e inângulo).
Durante o período da garantia a assistência
técnica serâ prestada pelo fomocedor do{s)
bem(ns). ou durante através de concessionána
autorizada localizada no Estado do Maranhão,
onde englobará todas as manutenções
preventiva e corretivas, durante o prazo de
garantia, do acordo com os manuais o as
normas técnicas especiiicas, a üm manter os
veiculas e equipamentos em perfeitas
condições de uso
Subtotal Adjudicado R$ 282.000,00

Subtotal Orçado: RS
283.519,52

0,54%

R$
1.519,52

TOTAL GERAL DO PROCESSO
Total Adjudicado

Total Orçado

Economia %

Economia R$

R$ 852342,00

R$ 853-862,58

0.18%

1.520,58

Processo homologado conforme parecer emitido pela assessoria jurídica municipal.
Nos termos do Parecer Juridico. HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Buriticupu-MA, 26 de Irovembro de 2021
I

AFONSO BARROS'^
Homologadoi
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