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Adustina

Adjudicações
MUNICÍPIO DE ADUSTINA/BA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 123/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O(a) PREGOEIRO do(a) MUNICÍPIO DE ADUSTINA/BA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO
019/2022 referente à Aquisição de 05 (Cinco) veículos automotores 0 km, tipo passeio, para atender diversas secretarias do Município., que ADJUDICA nos termos do Inciso
IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):
Fornecedor : BELCAR VEICULOS LTDA - 02.918.639/0001-86
Item Quant.

1

1,00

Un
QUANT

Descrição
VEÍCULO ZERO KM NA COR BRANCA com
configurações mínimas de: Ano e Modelo não
inferior 2022, Combustível Flex (Gasolina e/ou
etanol), motor 1.0, Potencias mínimas 82 cv (E) /
76 cv (G), válvulas por cilindro 04, tração

Marca

Modelo

Unitário
Adjudicado

Total
Adjudicado

Unitário
Orçado

Total Orçado

Econ.
%

Econ. R$

VW

Gol 1.0

R$ 75.590,00

R$ 75.590,00

R$
75.594,45

R$ 75.594,45

0,01%

R$ 4,45

VW

Gol 1.0

R$ 75.590,00

R$ 75.590,00

R$
75.594,45

R$ 75.594,45

0,01%

R$ 4,45

dianteira (4x2), 5 passageiros, 05 portas sendo
04 laterais e 01 acesso ao porta malas, câmbio
manual de no minimo 5 marchas, direção
hidráulica ou elétrica, chave canivete, arcondicionado,
trava
elétrica,
freios
antitravamento (ABS), minímo de 2 airbags
(passageiro e motorista), bancos com apoios de
cabeça e 3 no banco traseiro, cintos com fixação
de 3 pontos laterais e central com tensionadores,
aviso sonoro e visual para não utilização de cinto
de segurança para no mínimo o do motorista,
vidros dianteiros elétricos, desembaçador elétrico
do vidro traseiro, lavador e limpador de vidro
traseiro, rodas de aro 14” com calotas, tomada
de força 12V no console central, bancos com
revestimento em tecido, rádio AM/FM estéreo,
MP3/WMA player, Bluetooth e entrada USB,
capacidade mínima do compartimento de carga
(porta malas) 263 litros, jogo de tapetes e
protetor de carter.

2

1,00

UND

VEÍCULO ZERO KM NA COR BRANCA com
configurações mínimas de: Ano e Modelo não
inferior 2022, Combustível Flex (Gasolina e/ou
etanol), motor 1.0, Potencias mínimas 82 cv (E) /
76 cv (G), válvulas por cilindro 04, tração
dianteira (4x2), 5 passageiros, 05 portas sendo
04 laterais e 01 acesso ao porta malas, câmbio
manual de no minimo 5 marchas, direção
hidráulica ou elétrica, chave canivete, arcondicionado,
trava
elétrica,
freios
antitravamento (ABS), minímo de 2 airbags
(passageiro e motorista), bancos com apoios de
cabeça e 3 no banco traseiro, cintos com fixação
de 3 pontos laterais e central com tensionadores,
aviso sonoro e visual para não utilização de cinto
de segurança para no mínimo o do motorista,
vidros dianteiros elétricos, desembaçador elétrico
do vidro traseiro, lavador e limpador de vidro
traseiro, rodas de aro 14” com calotas, tomada
de força 12V no console central, bancos com
revestimento em tecido, rádio AM/FM estéreo,
MP3/WMA player, Bluetooth e entrada USB,
capacidade mínima do compartimento de carga
(porta malas) 263 litros, jogo de tapetes e
protetor de carter.
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Item Quant.

3

1,00

Adustina

Un
UND

Descrição
VEÍCULO ZERO KM NA COR BRANCA com
configurações mínimas de: Ano e Modelo não
inferior 2022, Combustível Flex (Gasolina e/ou
etanol), motor 1.0, Potencias mínimas 82 cv (E) /
76 cv (G), válvulas por cilindro 04, tração

Marca

Modelo

Unitário
Adjudicado

Total
Adjudicado

Unitário
Orçado

Total Orçado

Econ.
%

VW

Gol 1.0

R$ 75.590,00

R$ 75.590,00

Econ. R$

R$
75.594,45

R$ 75.594,45

0,01%

R$ 4,45

VW

Gol 1.0

R$ 75.590,00

R$ 75.590,00

R$
75.594,45

R$ 75.594,45

0,01%

R$ 4,45

VW

Gol 1.0

R$ 75.590,00

R$ 75.590,00

R$
75.594,45

R$ 75.594,45

0,01%

R$ 4,45

dianteira (4x2), 5 passageiros, 05 portas sendo
04 laterais e 01 acesso ao porta malas, câmbio
manual de no minimo 5 marchas, direção
hidráulica ou elétrica, chave canivete, arcondicionado,
trava
elétrica,
freios
antitravamento (ABS), minímo de 2 airbags
(passageiro e motorista), bancos com apoios de
cabeça e 3 no banco traseiro, cintos com fixação
de 3 pontos laterais e central com tensionadores,
aviso sonoro e visual para não utilização de cinto
de segurança para no mínimo o do motorista,
vidros dianteiros elétricos, desembaçador elétrico
do vidro traseiro, lavador e limpador de vidro
traseiro, rodas de aro 14” com calotas, tomada
de força 12V no console central, bancos com
revestimento em tecido, rádio AM/FM estéreo,
MP3/WMA player, Bluetooth e entrada USB,
capacidade mínima do compartimento de carga
(porta malas) 263 litros, jogo de tapetes e
protetor de carter.

4

1,00

UND

VEÍCULO ZERO KM NA COR BRANCA com
configurações mínimas de: Ano e Modelo não
inferior 2022, Combustível Flex (Gasolina e/ou
etanol), motor 1.0, Potencias mínimas 82 cv (E) /
76 cv (G), válvulas por cilindro 04, tração
dianteira (4x2), 5 passageiros, 05 portas sendo
04 laterais e 01 acesso ao porta malas, câmbio
manual de no minimo 5 marchas, direção
hidráulica ou elétrica, chave canivete, arcondicionado,
trava
elétrica,
freios
antitravamento (ABS), minímo de 2 airbags
(passageiro e motorista), bancos com apoios de
cabeça e 3 no banco traseiro, cintos com fixação
de 3 pontos laterais e central com tensionadores,
aviso sonoro e visual para não utilização de cinto
de segurança para no mínimo o do motorista,
vidros dianteiros elétricos, desembaçador elétrico
do vidro traseiro, lavador e limpador de vidro
traseiro, rodas de aro 14” com calotas, tomada
de força 12V no console central, bancos com
revestimento em tecido, rádio AM/FM estéreo,
MP3/WMA player, Bluetooth e entrada USB,
capacidade mínima do compartimento de carga
(porta malas) 263 litros, jogo de tapetes e
protetor de carter.

5

1,00

UND

VEÍCULO ZERO KM NA COR BRANCA com
configurações mínimas de: Ano e Modelo não
inferior 2022, Combustível Flex (Gasolina e/ou
etanol), motor 1.0, Potencias mínimas 82 cv (E) /
76 cv (G), válvulas por cilindro 04, tração
dianteira (4x2), 5 passageiros, 05 portas sendo
04 laterais e 01 acesso ao porta malas, câmbio
manual de no minimo 5 marchas, direção
hidráulica ou elétrica, chave canivete, arcondicionado,
trava
elétrica,
freios
antitravamento (ABS), minímo de 2 airbags
(passageiro e motorista), bancos com apoios de
cabeça e 3 no banco traseiro, cintos com fixação
de 3 pontos laterais e central com tensionadores,
aviso sonoro e visual para não utilização de cinto
de segurança para no mínimo o do motorista,
vidros dianteiros elétricos, desembaçador elétrico
do vidro traseiro, lavador e limpador de vidro
traseiro, rodas de aro 14” com calotas, tomada
de força 12V no console central, bancos com
revestimento em tecido, rádio AM/FM estéreo,
MP3/WMA player, Bluetooth e entrada USB,
capacidade mínima do compartimento de carga
(porta malas) 263 litros, jogo de tapetes e
protetor de carter.

Subtotal
Adjudicado:
R$
377.950,00

Subtotal
Orçado:
R$
377.972,25

0,01%

R$
22,25

TOTAL GERAL DO PROCESSO
Total Adjudicado

Total Orçado

Economia %

Economia R$

R$ 377.950,00

R$ 377.972,25

0,01%

22,25
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Adustina

Adustina - Bahia, 27 de Junho de 2022
LENICE VIEIRA SANTOS
PREGOEIRO
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Adustina

Homologações
MUNICÍPIO DE ADUSTINA/BA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 123/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, 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: Aquisição de 05 (Cinco) veículos automotores 0 km, tipo passeio, para atender
diversas secretarias do Município.

Fornecedor : BELCAR VEICULOS LTDA - 02.918.639/0001-86
Item Quant.
1

1,00

Un
QUANT

Descrição
VEÍCULO ZERO KM NA COR BRANCA com
configurações mínimas de: Ano e Modelo não

Marca

Modelo

Unitário
Adjudicado

Total
Adjudicado

Unitário
Orçado

Total Orçado

Econ.
%

Economia
R$

VW

Gol 1.0

R$ 75.590,00

R$ 75.590,00

R$
75.594,45

R$ 75.594,45

0,01

R$ 4,45

VW

Gol 1.0

R$ 75.590,00

R$ 75.590,00

R$
75.594,45

R$ 75.594,45

0,01

R$ 4,45

Subtotal Orçado: R$
377.972,25

0,01%

R$ 22,25

inferior 2022, Combustível Flex (Gasolina e/ou
etanol), motor 1.0, Potencias mínimas 82 cv (E) /
76 cv (G), válvulas por cilindro 04, tração
dianteira (4x2), 5 passageiros, 05 portas sendo
04 laterais e 01 acesso ao porta malas, câmbio
manual de no minimo 5 marchas, direção
hidráulica ou elétrica, chave canivete, arcondicionado,
trava
elétrica,
freios
antitravamento (ABS), minímo de 2 airbags
(passageiro e motorista), bancos com apoios de
cabeça e 3 no banco traseiro, cintos com fixação
de 3 pontos laterais e central com tensionadores,
aviso sonoro e visual para não utilização de cinto
de segurança para no mínimo o do motorista,
vidros dianteiros elétricos, desembaçador elétrico
do vidro traseiro, lavador e limpador de vidro
traseiro, rodas de aro 14” com calotas, tomada
de força 12V no console central, bancos com
revestimento em tecido, rádio AM/FM estéreo,
MP3/WMA player, Bluetooth e entrada USB,
capacidade mínima do compartimento de carga
(porta malas) 263 litros, jogo de tapetes e
protetor de carter.
2

1,00

UND

VEÍCULO ZERO KM NA COR BRANCA com
configurações mínimas de: Ano e Modelo não
inferior 2022, Combustível Flex (Gasolina e/ou
etanol), motor 1.0, Potencias mínimas 82 cv (E) /
76 cv (G), válvulas por cilindro 04, tração
dianteira (4x2), 5 passageiros, 05 portas sendo
04 laterais e 01 acesso ao porta malas, câmbio
manual de no minimo 5 marchas, direção
hidráulica ou elétrica, chave canivete, arcondicionado,
trava
elétrica,
freios
antitravamento (ABS), minímo de 2 airbags
(passageiro e motorista), bancos com apoios de
cabeça e 3 no banco traseiro, cintos com fixação
de 3 pontos laterais e central com tensionadores,
aviso sonoro e visual para não utilização de cinto
de segurança para no mínimo o do motorista,
vidros dianteiros elétricos, desembaçador elétrico
do vidro traseiro, lavador e limpador de vidro
traseiro, rodas de aro 14” com calotas, tomada
de força 12V no console central, bancos com
revestimento em tecido, rádio AM/FM estéreo,
MP3/WMA player, Bluetooth e entrada USB,
capacidade mínima do compartimento de carga
(porta malas) 263 litros, jogo de tapetes e
protetor de carter.

Subtotal Adjudicado R$ 377.950,00
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Item Quant.
3

1,00

Adustina

Un
UND

Descrição
VEÍCULO ZERO KM NA COR BRANCA com
configurações mínimas de: Ano e Modelo não
inferior 2022, Combustível Flex (Gasolina e/ou
etanol), motor 1.0, Potencias mínimas 82 cv (E) /
76 cv (G), válvulas por cilindro 04, tração
dianteira (4x2), 5 passageiros, 05 portas sendo
04 laterais e 01 acesso ao porta malas, câmbio

Marca

Modelo

Unitário
Adjudicado

Total
Adjudicado

Unitário
Orçado

Total Orçado

Econ.
%

Economia
R$

VW

Gol 1.0

R$ 75.590,00

R$ 75.590,00

R$
75.594,45

R$ 75.594,45

0,01

R$ 4,45

VW

Gol 1.0

R$ 75.590,00

R$ 75.590,00

R$
75.594,45

R$ 75.594,45

0,01

R$ 4,45

VW

Gol 1.0

R$ 75.590,00

R$ 75.590,00

R$
75.594,45

R$ 75.594,45

0,01

R$ 4,45

Subtotal Orçado: R$
377.972,25

0,01%

R$ 22,25

manual de no minimo 5 marchas, direção
hidráulica ou elétrica, chave canivete, arcondicionado,
trava
elétrica,
freios
antitravamento (ABS), minímo de 2 airbags
(passageiro e motorista), bancos com apoios de
cabeça e 3 no banco traseiro, cintos com fixação
de 3 pontos laterais e central com tensionadores,
aviso sonoro e visual para não utilização de cinto
de segurança para no mínimo o do motorista,
vidros dianteiros elétricos, desembaçador elétrico
do vidro traseiro, lavador e limpador de vidro
traseiro, rodas de aro 14” com calotas, tomada
de força 12V no console central, bancos com
revestimento em tecido, rádio AM/FM estéreo,
MP3/WMA player, Bluetooth e entrada USB,
capacidade mínima do compartimento de carga
(porta malas) 263 litros, jogo de tapetes e
protetor de carter.
4

1,00

UND

VEÍCULO ZERO KM NA COR BRANCA com
configurações mínimas de: Ano e Modelo não
inferior 2022, Combustível Flex (Gasolina e/ou
etanol), motor 1.0, Potencias mínimas 82 cv (E) /
76 cv (G), válvulas por cilindro 04, tração
dianteira (4x2), 5 passageiros, 05 portas sendo
04 laterais e 01 acesso ao porta malas, câmbio
manual de no minimo 5 marchas, direção
hidráulica ou elétrica, chave canivete, arcondicionado,
trava
elétrica,
freios
antitravamento (ABS), minímo de 2 airbags
(passageiro e motorista), bancos com apoios de
cabeça e 3 no banco traseiro, cintos com fixação
de 3 pontos laterais e central com tensionadores,
aviso sonoro e visual para não utilização de cinto
de segurança para no mínimo o do motorista,
vidros dianteiros elétricos, desembaçador elétrico
do vidro traseiro, lavador e limpador de vidro
traseiro, rodas de aro 14” com calotas, tomada
de força 12V no console central, bancos com
revestimento em tecido, rádio AM/FM estéreo,
MP3/WMA player, Bluetooth e entrada USB,
capacidade mínima do compartimento de carga
(porta malas) 263 litros, jogo de tapetes e
protetor de carter.

5

1,00

UND

VEÍCULO ZERO KM NA COR BRANCA com
configurações mínimas de: Ano e Modelo não
inferior 2022, Combustível Flex (Gasolina e/ou
etanol), motor 1.0, Potencias mínimas 82 cv (E) /
76 cv (G), válvulas por cilindro 04, tração
dianteira (4x2), 5 passageiros, 05 portas sendo
04 laterais e 01 acesso ao porta malas, câmbio
manual de no minimo 5 marchas, direção
hidráulica ou elétrica, chave canivete, arcondicionado,
trava
elétrica,
freios
antitravamento (ABS), minímo de 2 airbags
(passageiro e motorista), bancos com apoios de
cabeça e 3 no banco traseiro, cintos com fixação
de 3 pontos laterais e central com tensionadores,
aviso sonoro e visual para não utilização de cinto
de segurança para no mínimo o do motorista,
vidros dianteiros elétricos, desembaçador elétrico
do vidro traseiro, lavador e limpador de vidro
traseiro, rodas de aro 14” com calotas, tomada
de força 12V no console central, bancos com
revestimento em tecido, rádio AM/FM estéreo,
MP3/WMA player, Bluetooth e entrada USB,
capacidade mínima do compartimento de carga
(porta malas) 263 litros, jogo de tapetes e
protetor de carter.

Subtotal Adjudicado R$ 377.950,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO
Total Adjudicado

Total Orçado

Economia %

Economia R$

R$ 377.950,00

R$ 377.972,25

0,01%

22,25

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

Adustina-BA , 27 de Junho de 2022
PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
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