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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

13/04/2022
Pregão eletrônico
29/2022 - PE
35/2022

FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Participante: CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 Veiculo Automotor Passeio novo - Veículo de passeio novo, Hatch, zero
quilometro, 4 portas, com Ar-condicionado, Direção elétrica ou hidráulica,
com 5 encostos de cabeça, cinto de três pontas para todos os passageiros, 5
passageiros, sistema de freios ABS com EDB, Airbag frontais mínimo dois,
alarme antifurto, som instalado (aparelho e mínimo 4 autofalantes),
transmissão manual ou automática de no mínimo 4 velocidades a frente e
uma a ré, motorização com mínimo de 80 CV, Flex, porta malas com espaço
mínimo de 275 litros, equipado com pneus aro 14 ou 15, cor solida, de
fabricação 2022, jogo de tapetes de borracha, com isofilme nos vidros
laterais e trazeiros.
Garantia mínima de 12 (dose) meses;
Prazo de entrega 90 dias da data de ciência da solicitação de fornecimento

2,000 UND 74.500,00 149.000,00

2 Veiculo Automotor Passeio novo - Veículo de passeio novo, Sedan, zero
quilometro, 4 portas, com Ar-condicionado, Direção elétrica ou hidráulica,
com 5 encostos de cabeça, cinto de três pontas para todos os passageiros, 5
passageiros, sistema de freios ABS com EDB, Airbag frontais mínimo dois,
alarme antifurto, som instalado (aparelho e mínimo 4 autofalantes),
transmissão manual ou automática de no mínimo 4 velocidades a frente e
uma a ré, motorização com mínimo de 80 CV, Flex, porta malas com espaço
mínimo de 275 litros, equipado com pneus aro 14 ou 15, cor solida, de
fabricação 2022, jogo de tapetes de borracha, com isofilme nos vidros
laterais e trazeiros.
Garantia mínima de 12 (dose) meses;
Prazo de entrega 90 dias da data de ciência da solicitação de fornecimento

2,000 UND 82.000,00 164.000,00

Total do Participante: 313.000,00

Participante: GAMA VEÍCULOS LTDA

4 Veiculo Picape - Veículo de picape cabine dupla nova, zero quilometro, 4
portas, com Ar-condicionado, Direção elétrica ou hidráulica, cinto de três
pontas para todos os passageiros, 4 passageiros (mínimo), encosto de
cabeça para todos os passageiros, sistema de freios ABS com EDB, Airbag
frontais mínimo dois, alarme antifurto, som instalado multimídia (aparelho e
mínimo 4 autofalantes), transmissão manual ou automática de no

1,000 UND 125.000,00 125.000,00
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mínimo 4 velocidades a frente e uma a ré, motorização com mínimo de 100
CV, Flex, capacidade de carga de 600kg mínimo, equipado com pneus aro
14 ou 15 ou 16, rodas de ferro ou alumínio, cor solida, de fabricação 2022,
jogo de tapetes de borracha, com isofilme nos vidros laterais e trazeiros,
suspenção trazeira com eixo e molas, suspenção elevada, para-choque
trazeiros com estribo, caçamba com ganchos de amarração.
Assessórios adicionais vide nota 01
Garantia mínima de 12 (dose) meses;
Prazo de entrega 180 dias da data de ciência da solicitação de fornecimento

Total do Participante: 125.000,00

Participante: PEDRAGON AUTOS LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

5 Veiculo Automotor Passeio novo - Veículo de passeio novo, zero quilometro,
4 portas, com Ar-condicionado, Direção elétrica ou hidráulica, com 7
encostos de cabeça, cinto de três pontas para todos os passageiros, 7
passageiros, sistema de freios ABS com EDB, Airbag frontais mínimo dois,
alarme antifurto, som instalado multimídia (aparelho e mínimo 4
autofalantes), transmissão manual ou automática de no mínimo 4
velocidades a frente e uma a ré, motorização com mínimo de 110 CV, Flex,
equipado com pneus aro 14 ou 15 ou 16, rodas de ferro ou alumínio, cor
solida, de fabricação 2022, jogo de tapetes de borracha, com isofilme nos
vidros laterais e trazeiros.
Garantia mínima de 12 (dose) meses;
Prazo de entrega 180 dias da data de ciência da solicitação de fornecimento

1,000 UND 129.000,00 129.000,00

Total do Participante: 129.000,00

Total Geral: 567.000,00

Assinatura do Responsável

13/04/2022Entre Rios,

JOEL PEREIRA

Prefeito em exercício


