
Pregão Eletrônico

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00040/2019 

Às 16:34 horas do dia 21 de agosto de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00040/2019, referente ao
Processo nº 67/2019, o pregoeiro, Sr(a) CARLOS JOSE CANDIDO MARTINS, 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: VEÍCULO UTILITÁRIO
Descrição Complementar: Veiculo Tipo SUV. 1- CONDIÇÔES GERAIS: Veículo zero Km, com modelo no mínimo
correspondente á data da emissão da nota fiscal e da linha de produção comercial, com 04 portas laterais e 01 (uma)
tampa traseira. 1.0 Licenciamento, seguro obrigatório e emplacamento pago integralmente. 1.1 Incluso mão de obra
das revisões de fábrica nos 24 meses após a entrega 2- CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: 2.1 COR: Veículo na cor BRANCA.
Com para- choque na cor veículo. 2.2 GRAFISMO/ PINTURA ESPECIAL: Adesivado e/ou pintado com características de
identificação a serem determinadas pela Secretária de Segurança Pública Trânsito e Transporte . Obs: Exige-se a
utilização de adesivos que possam ser moldados perfeitamente em superfícies curvas ou com frisos e que tenham alta
durabilidade e resiste a intempéries. 2.3 Sinalizador visual e acústico. a) Sistema luminoso composto por refletores
frontais, traseiros e laterais b)Sirene eletrônica composta de 01 (um) amplificador de no mínimo 100 watts de potência
2.4) Adaptações para transporte de detidos em SUV, no compartimento de bagagem a) Cela instalada atrás do banco
traseiro. Conforme Termo de Referência, anexo I do edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 192.766,6700 Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado na
aceitação

21/08/2019
16:04:34

Item cancelado na aceitação. Motivo: Por não haver proposta no valor de
referência, decidimos por cancelar o item.
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