
 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: 22/00000058
Licitação: Pregão 35/2022

Tendo em vista a decisão proferida pelo Pregoeiro, nomeados através do Decreto nº 4536/2022, consoante Termo de Adjudicação em anexo.

Homologo

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão nº. 35/2022, o(s) participante(s):

432687 - POWER IMPORTS VEICULOS LTDA
Sem lote
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

1 Veículo 0km (zero quilometro) de carga: VUC -  Veículo
Urbano de Carga que permita motorista com carteira de
CNH categoria  B.  Cor  branco (sólido),  com no mínimo
as  seguintes  características:  Ano/modelo  2022  ou
2023;  capacidade  para  3  passageiros,  sendo  um
motorista  e  dois  passageiros;  Motorização  mínima  2.0
Diesel;  4  cilindros  em linha;  16  válvulas;  Potência  130
cv/3.600  rpm;  Injeção  Eletrônica:  Common-rail;
Combustível  Diesel;  Sistema  de  Transmissão  do  tipo
manual  com  6  marchas  sincronizadas;  Carroceria  de
Madeira  compatível  com  o  veículo;  Tração:  4X2
traseira;  Tanque de combustível  com capacidade para
60  litros;  Capacidade  útil  de  carga  +  carroceria:  1.500
kg;  Medidas:  comprimento:  4.825  mm,  largura:  1.740
mm,  altura:  1.900;  Direção  hidráulica,  pinhão  e
cremalheira;  Rodas:  15";  Vidro  e  travas  elétricos;
Airbag;  Cinto  de  segurança  de  três  pontos  para
motorista  e  passageiros;  Ar  condicionado;  Rádio;
Embreagem  com  acionamento  hidráulico;  Luz  interna;
Limpador de para-brisa com acionamento; Conta giros;
Direção  hidráulica  progressiva;  Revestimento  do
assoalho com carpete; Odômetro digital com medições
parciais A e B; Ventilação forçada com recirculação e 4
velocidades,  Freios a disco ventilados na dianteira e a
tambor  na  traseira  com  ABS  e  EBD;  Freios  traseiros
com válvula proporcionadora sensível  a carga -  LSPV;
Possuir todos os equipamentos exigidos pela legislação
de  trânsito  brasileira;  Possuir  carroceria  de  madeira
nova  tipo  c.  aberta:  Possuir  NF  /  CAT  /  Homologação
do  DETRAN;  Medidas:  que  seja  compatível  com  o
veículo; Cor: Branca. Material: Madeira de lei, ferragens
galvanizadas;  instaladas  sobre  o  chassi;  possuir  pinos
de  correntes  nas  tampas;  Faixa  refletiva  na  tampa
traseira; apara barro; Cantoneira de ferro.

UNIDADE PRÓPRIA 1 R$169.500,00
 

R$ 169.500,00

Total Lote: R$ 169.500,00
Total do Fornecedor: R$ 169.500,00

Total da Homologação: R$ 169.500,00

Indaial, 4 de julho de 2022.

___________________________________
MARCIO MOISES SELHORST

Secretário de Educação
CPF: 811.016.789-68
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