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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

Pregão Eletrônico - 029/2021/PMSA

Resultado da Adjudicação
Item: 0001
Descrição: Veículo tipo automóvel passeio, zero km, ano modelo 2021, com capacidade mínima para 05 lugares, motorização mínimo de 1.0,

mínimo de 70 cv de potência, com 05 portas, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas nas
portas, jogo de tapetes, protetor de motor, na cor branca com padronização visual do MDS, combustível flex, ar condicionado, todos os
itens obrigatórios, documentação completa, sendo emplacamento e licenciamento, com todos os equipamentos de segurança exigidos
pelo CONTRAN E DENATRAN.

Quantidade: 1,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 70.500,0000
Valor Final: 61.500,0000
Valor Total: 61.500,0000
Adjudicado em: 17/08/2021 - 12:24:43
Adjudicado por: Advaldo Rodrigues da Silva
Nome da Empresa: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI (21.700.911/0001-00)
Modelo: KWID ZEN

Item: 0002
Descrição: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE CARGA PICK-UP 2 PORTAS - Transporte de 2 pessoas, 0 Km, ano 2021 e modelo 2021 ou

superior característica física e especificações: tipo de combustível bicombustível (Álcool/gasolina)l; com 02 portas; ar condicionado; trio
elétrico (trava, vidro e alarme); capacidade de carga 650 a 705 kg, capacidade do tanque de 55 litros, freios ABS e AIRBAG Duplo;
motorização mínima 85cv na gasolina e 88cv álcool, motor 1.3 ou superior, câmbio manual 05 marchas, com tração dianteira, tipo de
direção hidráulica; com computador de bordo, rodas aro R14 ou superior de aço ou alumínio (liga leve) com jogo de calotas no caso de
rodas de aço. sistema de alarme com acionamento por controle remoto; sistema de som com no mínimo 02 alto falantes, radio FM/AM e
entrada para USB; jogo de tapetes; película de controle solar nos vidros laterais e traseiro em conformidade com a legislação de
transito vigente; pneu sobressalente, chave de rodas, triângulo e todos os demais acessórios d

Quantidade: 1,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 96.333,3333
Valor Final: 93.200,0000
Valor Total: 93.200,0000
Adjudicado em: 17/08/2021 - 12:24:43
Adjudicado por: Advaldo Rodrigues da Silva
Nome da Empresa: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI (21.700.911/0001-00)
Modelo: STRADA ENDURANCE

Advaldo Rodrigues da Silva

Pregoeiro


		2021-09-08T09:34:17-0300
	ADVALDO RODRIGUES DA SILVA:00785551166




