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Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00034/2021 (SRP) 
 

Às 08:15 horas do dia 14 de setembro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente, Sr. CELIO MARCOS CORDEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 40,
Pregão nº 00034/2021. 

 
Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Veículo pick-up
Descrição Complementar: Veículo Zero Km, tipo Pick Up, 4 Portas, ano de fabricação e modelo 2020/2021, com
pintura sólida na cor Branca, alimentação bicombustível (álcool e gasolina), mínimo de 1.4 cilindros/litro, com
potência máquina liquida de 85 CV na gasolina e 88 CV no álcool, ar condicionado frontal, refrigeração a água, tração
dianteira, ignição eletrônica digital, transmissão mecânica com 05 marchas à frente e uma a ré sincronizada.
“Sistema de freios a disco na dianteira e a tambor na traseira com ABS com ação nas 04 rodas e EBD, air bag duplo
frontal, direção hidráulica, rodas de aço aro 14”. Capacidade para no mínimo 02 (duas) pessoas na cabine do
motorista, capacidade de carga útil de no mínimo 650 Kgs, tanque de combustível para no mínimo 55 litros, com
cinto de segurança compatível para todos os passageiros, extintor de incêndio, estepe, jogo de tapetes, chave de
rodas, macaco, triângulo de sinalização e todos os demais itens, equipamentos e acessórios obrigatórios, tudo em
plena conformidade com as exigências do código de trânsito brasileiro, do CONTRAN e demais normas pertinentes em
vigor, equipado com os demais itens de estética e segurança originais de fábrica.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 107.271,5566 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 10,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 107.271,5000 e a quantidade de
8 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 13/09/2021
13:29:38 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: T M SEIXAS ALVES SOUZA

EIRELI, CNPJ/CPF: 25.221.853/0001-84, Melhor lance: R$ 107.271,5000

Homologado 14/09/2021
08:15:55
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