
Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00018/2017 (SRP)

Às 16:24 horas do dia 21 de agosto de 2017, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente, Sr. IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo
nº 9/2017-018, Pregão nº 00018/2017.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados
Descrição Complementar: Veículo executivo tipo passeio - Configuração mínima do veículo : Veículo executivo
tipo passeio, no mínimo motor 1.5, 65 cavalos no mínimo, preferencialmente na cor branca, 04 portas, equipado
com ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico e trava elétrica, capacidade para 05 pessoas (incluindo o
condutor),  bicombustível  (gasolina  e  álcool),  ano/modelo  2012/2013,  com  quilometragem  livre,  som  com
Rádio/CD/MP3, sem película e adesivado, conforme modelo fornecido pela PMVN.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 3.450,0000 Situação: Anulado na homologação

Adjudicado para: MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 34.100,0000 , com valor
negociado a R$ 1.705,0000 e a quantidade de 20 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Volta de
Fase

31/07/2017
14:06:04

- Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.

Adjudicado
01/08/2017
09:55:44

-
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARAJO LOCACAO E
SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 63.859.961/0001-76, Melhor lance: R$

34.100,0000, Valor Negociado: R$ 1.705,0000

Anulado
21/08/2017
16:24:17

IONE MARIA
DE

OLIVEIRA
MOURA

O pregão eletrônico será anulado, pois a administração pública municipal
equivocou-se na periodicidade da locação dos veículos, razão pela qual

não adianta dar seguimento ao certame, sob pena de prejuízos a
continuidade dos serviços que dependem de veículos, desta forma esta

secretária de Administração e Finanças (autoridade homologadora
substituta) acata o parecer jurídico nº 087.08/2017- PGM/PMVN (o

mesmo encontra-se na integra dentro dos autos).

Item: 2

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados
Descrição Complementar: Veículo Utilitário - Configuração mínima do veículo: Veículo tipo utilitário, no mínimo
motor 1.5, 65 cavalos no mínimo, preferencialmente na cor branca, 02 portas, equipado com ar condicionado,
direção  hidráulica,  vidro  elétrico  e  trava  elétrica,  capacidade  para  02  pessoas  (incluindo  o  condutor),
bicombustível (gasolina e álcool), ano/modelo 2012/2013 com quilometragem livre, som com rádio/CD/MP3, sem
película e adesivado, conforme modelo fornecido pela PMVN.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 3.616,6600 Situação: Anulado na homologação
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Adjudicado para: MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 35.000,0000 , com valor
negociado a R$ 3.616,6600 e a quantidade de 5 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
01/08/2017
09:55:44

-
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARAJO LOCACAO E
SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 63.859.961/0001-76, Melhor lance: R$

35.000,0000, Valor Negociado: R$ 3.616,6600

Anulado
21/08/2017
16:24:17

IONE MARIA
DE

OLIVEIRA
MOURA

O pregão eletrônico será anulado, pois a administração pública municipal
equivocou-se na periodicidade da locação dos veículos, razão pela qual

não adianta dar seguimento ao certame, sob pena de prejuízos a
continuidade dos serviços que dependem de veículos, desta forma esta

secretária de Administração e Finanças (autoridade homologadora
substituta) acata o parecer jurídico nº 087.08/2017- PGM/PMVN (o

mesmo encontra-se na integra dentro dos autos).

Item: 3

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados
Descrição Complementar: Veículo Utilitário Tipo Caminhonete/Pick-up cabine dupla - Configuração mínima do
veículo: Veículo utilitário tipo caminhonete/pickup cabine dupla, ano/modelo 2012/2013, 04 (quatro portas), a
óleo diesel, potência mínima de 140 cavalos, preferencialmente na cor branca, cilindrada mínima 2.450 m³, com
direção hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos em todas as portas, retrovisores elétricos, trava elétrica, lona
marítima, proteção de caçamba, transmissão de 06 (seis) velocidades à frente e 01 (uma) a ré, tração 4x4
diferencial auto blocante e com opção de redução, com capacidade de carga no mínimo 1.000Kg, com capacidade
para 05 (cinco) passageiros,  som com Rádio/CD/MP3,  instalação de alto-falantes dianteiros  e traseiros,  sem
película e adesivos, conforme o modelo fornecido pela PMVN.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 8.166,6600 Situação: Anulado na homologação

Adjudicado para: MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 90.000,0000 , com valor
negociado a R$ 8.166,6600 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
01/08/2017
09:55:44

-
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARAJO LOCACAO E
SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 63.859.961/0001-76, Melhor lance: R$

90.000,0000, Valor Negociado: R$ 8.166,6600

Anulado
21/08/2017
16:24:17

IONE MARIA
DE

OLIVEIRA
MOURA

O pregão eletrônico será anulado, pois a administração pública municipal
equivocou-se na periodicidade da locação dos veículos, razão pela qual

não adianta dar seguimento ao certame, sob pena de prejuízos a
continuidade dos serviços que dependem de veículos, desta forma esta

secretária de Administração e Finanças (autoridade homologadora
substituta) acata o parecer jurídico nº 087.08/2017- PGM/PMVN (o

mesmo encontra-se na integra dentro dos autos).

Fim do documento

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/termoHom.asp?p...

2 de 2 28/08/2017 09:32


