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COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregão Eletrônico

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2017
Às 15:11 horas do dia 26 de dezembro de 2017, após analisado o resultado do Pregão nº 00001/2017, referente ao Processo nº
032/2017, o pregoeiro, Sr(a) HELTON TARCISIO DE OLIVEIRA SILVA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens,
conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação
Item: 1
Descrição: AUTOMÓVEL
Descrição Complementar: Veículo automotor, tipo minivan, 1.8, com 05 (cinco) portas, capacidade para 07 (sete) passageiros,
utilização de dois tipos de combustível (flex), Câmbio Manual de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) marcha ré; Aros
estampados em aço com rodados iguais, inclusive estepe; Pneus novos compatíveis com o desempenho do veículo; Vidros
elétricos; Travamento automático nas 05 (cinco) portas; Ar condicionado manual, quente e frio, com sistema de recirculação de ar
acionado eletronicamente; Desembaçadores de para brisas (vidro Traseiro e dianteiro); Chaves de rodas, macaco e triângulo; Cinto
de Segurança nos 07 (sete) assentos; no mínimo, sistema de freio a disco ou similar; jogo de tapetes de borracha; Direção elétrica
original de fábrica; Espelhos retrovisores esquerdo e direito; Rádio AM/FM CD/USB player, antena e 02 alto- falantes compatíveis
com a potência do rádio; Alarme de fábrica; Painel de instrumento com indicador de RPM, velocidade, hodômetro total e parcial,
marcador de combustível, indicador de temperatura e luzes de advertência; Todos os equipamentos obrigatórios conforme norma
em vigor do CONTRAN. Conforme descrito no Termo de Referência, anexo I do edital.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UN
Valor estimado: R$ 74.380,3500
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento

Data

Cancelado na aceitação

22/12/2017 17:05:11

Observações
Item cancelado na aceitação. Motivo: O pregão restou fracassado.
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