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Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00036/2018
Às 13:56 horas do dia 19 de dezembro de 2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. CICERO ALVES DE NORONHA FILHO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 1547, Pregão nº
00036/2018.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: MICROÔNIBUS
Descrição Complementar: MICRO ONIBUS OU ONIBUS TURISMO ,capacidade no mínimo para 27 passageiros potência
do motor 150 CV; sistema injeção eletrônica, cambio modelo manual, mínimo 5 machas a frente e uma ré ,sistema de
embreagem tipo monodisco a seco freios a ar tipo tambor nas 4 rodas , assistido eletronicamente ,freio de estacionamento
frio ,motor tração 4 x 2 com eixo motriz direção hidráulica , suspensão dianteira por molas e amortecedores dianteiro e
traseiro sistema elétrico bateria de 24 v tensão corrente 12v/100ah ( 2 unid.) Tanque de combustível mínimo 140 litros
reservatório de uréia ar condicionado de teto, poltrona reciclável em tecido, e almofadadas, bagageiros na trazeira, porta
objetos, dispositivo de poltrona móvel. O veículo deverá conter o demais equipamento obrigatório exigidos pelo CONTRAN
e estar em conformidade com todas as normas do PROCONVE (programa de controle de poluição do ar por veículos
automotores) O veículo será entregue devidamente emplacado me licenciado sendo a primeiro emplacamento em
Rondônia, município de Guajará mirim, em nome do fundo Municipal, de Saúde, garantida de fabrica mínima de 36 meses
ou 100.000 (cem mil km) rodados ou o que ocorrer primeiro assistência téc.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 325.000,0000
Situação: Homologado
Adjudicado para: MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA , pelo melhor lance de R$ 320.000,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF: 05.440.065/0001-71,
Melhor lance: R$ 320.000,0000

Adjudicado

13/12/2018
14:53:07

-

Homologado

19/12/2018
13:56:01

CICERO ALVES DE
NORONHA FILHO
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