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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 096/2017 PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - PREGÃO
PRESENCIAL Nº067/2017, Aquisições de
Veículos automotor de fabricação nacional, do
tipo passeio e utilitário, zero quilômetro,
visando à substituição gradativa da frota, para
atender as necessidades de renovação da frota
do Fundo Municipal de Saúde, Fundo
Municipal do Desenvolvimento Social e
Secretaria Municipal da Educação.

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo
o procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos pela Pregoeira,
inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais,
com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações
posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão
Presencial nº 067/2017, objetivando, a Aquisições de Veículos automotor de fabricação nacional, do
tipo passeio e utilitário, zero quilômetro, visando à substituição gradativa da frota, para atender as
necessidades de renovação da frota do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal do
Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal da Educação.., para o cumprimento das atribuições
da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO, apresentando-se como propostas mais
vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s):
CEVEL CECILIO VEICULOS LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº
02.291.805/0001-67 estabelecida na AV. ANHANGUERA nº 5933QD. BOA LOTES 1 A 7 Bairro
SETOR OESTE SAO SIMAO, vencedora dos itens abaixo relacionados:
ITEM

NOME ITEM

1

VEICULO COMPACTO
POTENCIA MINIMA
70CV - Veículo tipo hatch
compacto, 0km, ano 2017
modelo 2017 ou superior, 4
portas, cor branca, flex,
com potência mínima de 70
cv, freios abs com ebd e air
bag duplo motorista e
passageiro, com capacidade
de transporte de 5 pessoas
com o motorista,
computador de bordo, ar
condicionado e direção
hidráulica ou elétrica, vidros
e travas elétricas, encosto de
cabeça rebatível no banco
traseiro, e demais itens
exigidos pelo Denatran, com
no mínimo 1 ano de garantia
total do veículo.
VEICULO COMPACTO
POTENCIA MÍNIMA
105CV - Veículo tipo hatch
compacto, 0km, ano 2017
modelo 2017 ou superior, 4
portas, cor branca, flex,
com potência mínima de 105
cv, freios abs com ebd e air

2

DESCRIÇÃO ITEM

VALOR
UNITÁRIO

MARCA

QTDE

UNIDADE

FIAT

1

Und

R$
38.000,00

VALOR
TOTAL
R$
38.000,00

FIAT

3

Und

R$
47.100,00

R$
141.300,00
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4

bag duplo motorista e
passageiro, com capacidade
de transporte de 5 pessoas
com o motorista, ar
condicionado e direção
hidráulica/elétrica, encosto
de cabeça rebatível no banco
traseiro, 2 posições de
encosto no banco traseiro,
computador de bordo com
informações de consumo e
percurso e demais itens
exigidos pelo DENATRAN,
com no mínimo 1 ano de
garantia total do veículo.
VEICULO VAN CAP.
MÍNIMA 15
PASSAGEIROS - Veículo
utilitário do tipo van, com as
seguintes especificações
técnicas: veículo utilitário
do tipo van, zero km, com
capacidade mínima para 15
passageiros incluindo o
motorista, ano e modelo
2016/2017 ou superior,
pintura sólida na cor branca
no padrão original de
fábrica, combustível diesel,
4 cilindros, potência do
motor não inferior a 125 cv,
com ar condicionado duplo
com duto no teto para
distribuição do ar
refrigerado, direção
hidráulica, air bag duplo
(motorista e passageiros da
primeira fileira de bancos,
sistema de freio abs , caixa
de marcha 5(cinco) a frente
e 1(uma) a ré, ignição
eletrônica digital, volante
espumado com regulagem
de altura, bancos dianteiros
com apoio de cabeça, e
traseiros individuais com
encosto elevado, cintos de
segurança dianteiros laterais
com regulagem de altura e 3
pontos, e cintos de
segurança traseiros central
abdominal, luz de teto
central e traseira, rodas em
aço estampado aro 16 (mais
estepe), indicador do nível
de combustível e
temperatura da água,
inibidor de marcha à ré,
tanque de combustível com
capacidade não inferior a 80
litros, com todos os
equipamentos de segurança
exigidos pelo CONTRAN.
Garantia mínima não
inferior a 12(doze) meses
sem limite de
quilometragem.

TOTAL DO FORNECEDOR

FIAT

4

Und

R$
148.000,00

R$
592.000,00

R$ 771.300,00
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TECAR AUTOMÓVEIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, pessoa jurídica, devidamente
inscrita no CNPJ sob nº 37.832.037/0001-96 estabelecida na AV. SÃO FRANCISCO nº 188 Bairro
SANTA GENOVEVA GOIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:
ITEM

NOME ITEM

3

VEICULO TIPO STATION
POTENCIA MINIMA80CV
- Veículo tipo station com as
seguintes configurações
mínimas: 0km, ano 2017
modelo 2017 ou superior,
flex, com potência mínima
de 80 cv freios abs com ebd
e air bag duplo motorista e
passageiro, com capacidade
de transporte de 5 pessoas
com o motorista, ar
condicionado e direção
hidráulica ou elétrica, porta
malas acima de 450 litros,
câmbio de 6 marchas sendo
5 a frente e uma a ré, e
demais itens de segurança
exigidos pelo DETRAN.

DESCRIÇÃO ITEM

MARCA

QTDE

UNIDADE

FIAT-TIPO
STATION
WAGON
WEKEND
ATRACTIVE
1.4 FLEX

1

Und

VALOR
UNITÁRIO

R$
59.700,00

VALOR
TOTAL
R$
59.700,00

R$ 59.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR

R$ 831.000,00

TOTAL DO CERTAME

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 831.000,00 (oitocentos e trinta e um mil
reais
),
cuja
despesa
deverá
correr
a
conta
da
Dotação
Orçamentária:05.01.00.08.122.0828.20037.4.4.90.52,
10.01.00.10.122.1028.10002.4.4.90.52,
03.14.00.12.361.1228.10023.4.4.90.52, 01.05.00.12.361.1228.10005.4.4.90.52
PUBLIQUE-SE.
SAO SIMAO, 11 DE SETEMBRO DE 2017.

WILBER FLORIANO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

________________________________________________________________________________________________________________
PRAÇA CÍVICA, nº 01, CENTRO, SAO SIMAO, CEP: 75.890-000, Fone: (64) 3553-9500
www.saosimao.go.gov.br

