
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 148/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) SECRETÁRIO, HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº
10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de caminhonete 4 x 4 cabine
dupla.

Fornecedor : DELTA VEICULOS LTDA - 04.243.106/0001-77

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
%

Economia
R$

1 2,00 UNIDADE 4X4 CABINE DUPLA CÂMBIO MANUAL:
Especificações gerais do veículo automotor
zero km tipo caminhonete 4x4 cabine dupla,
turbo diesel, câmbio manual, 04 portas (mais
a da carroceria traseira) com no mínino 05
lugares (incluindo motorista e passageiros),
fabricação nacional / mercosul, combustível a
diesel, tanque de combustível de no mínimo
70 litros -garantia mínima 01 ano, tração
traseira, mínimo de 170 CV, liga leve com aro
mínimo de 16, caixa de câmbio manual de 06
(seis) marchas à frente, regulagem do
volante, altura e profundidade, sistema abs
(antibloqueio de freio), airbags frontais,
tapetes, banco do motorista com regulagem
de encosto, distância, altura e os demais com
regulagem de distância, inclinação do
encosto, cintos de segurança se pré-
tensionadores com três pontos -encosto de
cabeça para todos os ocupantes, com ajuste
de altura, cor branca, pintura sólida, ano de
fabricação / modelo do ano correte,
carroceria com protetor de caçamba, capota
marítima, estribo laterais, suspensão traseira
com feixe de molas - controle de estabilidade,
capacidade mínima de carga 1.000 kg, ar
condicionado, controle elétrico dos vidros nas
quatro portas, trava elétrico nas quatro portas
-ajuste elétrico do retrovisor, kit multimídia
completo com alto falantes e tweeter nas
portas, termômetro de água do motor,
contagirios, farol auxiliar, luzes de leitura para
motorista e passageiros, protetor de cárter,
tomada de força de 12v, estepe com a
mesma medida das demais rodas (roda e
pneu) estepe, com sistema anti insulfilme.
ATENÇÃO: Deverá estar incluído o primeiro
emplacamento.

MITSUBISHI TRITON
OUT

DOOR
GLX 2.4 D

R$ 210.000,00 R$ 420.000,00 R$
243.000,00

R$ 486.000,00 13,58 R$
33.000,00

Subtotal Adjudicado R$ 420.000,00 Subtotal Orçado: R$
486.000,00

13,58% R$
66.000,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado Total Orçado Economia % Economia R$

R$ 420.000,00 R$ 486.000,00 13,58% 66.000,00

Nos termos do Parecer Jurídico, HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Vitória do Xingu-PA , 09 de Agosto de 2021

GRIMARIO REIS NETO
SECRETÁRIO
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