2

1

ITEM

ITENS

32

LOCAÇÃO
MENSAL

MARCA/M
ODELO

R$
1.985,73

R$
2.271,46

VALOR
UNITÁRIO
MENSAL
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QUANT.
ESTIMADA

LOCAÇÃO
MENSAL

UNIDADE
DE
MEDIDA

LOTE I - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE

Veículo tipo sedan,
motor
mínimo de 1.4CC.,
com
potência mínima de 106CV.;
modelo a partir de 2019;
direção no mínimo hidráulica;
câmbio manual de no mínimo
05
(cinco)
velocidades;
combustível flex; 04 (quatro)
portas; 0 KM; air bag duplo;
freio ABS com disco ventilado
na dianteira e tambor na
traseira;
chave
com
telecomando de abertura e
fechamento das portas e da
mala;
porta
malas
com
capacidade miníma de 445
litros e abertura automática;
capacidade para 05 (cinco)
passageiros; franquia livre de
quilometragem;
com
arcondicionado, travas elétricas
nas 04 (quatro) portas; vidros
elétricos no mínimo nas portas
dianteiras;
características
adicionais
mínimas:
kit
multimídia com MP3 Player e
entrada USB; documentação
regular junto ao DETRAN,
seguro total, preferencialmente
na cor prata, preto ou branco.
(Especificar marca e modelo
do veículo).
Veículo tipo hatch,
motor
mínimo de 1.0CC., com
potência mínima de 80CV.,
modelo a partir de 2019,
direção no mínimo hidráulica,
câmbio manual de no mínimo
05
(cinco)
velocidades,
combustível flex, 04 (quatro)
portas, 0 KM, air bag duplo,
freio ABS a disco ventilado na
dianteira e tambor na traseira,
porta malas com capacidade
miníma de 257 litros e abertura
automática, com capacidade
para 05 (cinco) passageiros ,
franquia
livre
de
quilometragem,
com
arcondicionado, travas elétricas
nas 04 (quatro) portas; vidros
elétricos no mínimo nas portas
dianteiras;
características

DESCRIÇÃO

LEIA-SE:

R$
63.543,36

R$
36.343,36

VALOR
MENSAL
ESTIMADO

R$
762.520,32

R$
436.120,32

VALOR
ANUAL
ESTIMADO

Comunicamos aos interessados na licitação acima indicada que o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2019, foi alterado na
seguinte forma:

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículo de pequeno porte (sem motorista e sem
combustível) por quilometragem livre, com a finalidade de atender as demandas das Secretarias e órgãos Vinculados a Prefeitura de
Mata de São João/BA.

REFERÊNCIA: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2019

ERRATA I

Fl.1/3

4

3

1

1

LOCAÇÃO
MENSAL

LOCAÇÃO
MENSAL

R$
8.333,25

R$
4.797,36

Prefeitura Municipal de Mata de São João
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Veículo tipo executivo sedan,
motor mínimo de 1.8CC.,
potência mínima de 140CV.;
modelo a partir de 2019;
direção elétrica com assitência
variável; câmbio automático;
combustível flex; 04 (quatro)
portas; 0 KM; no mínimo air
bag duplo; controle de tração e
estabilidade; freio ABS com
controle
eletrônico
de
frenagem e assistência de
frenagem; chave inteligente
presencial,
com
comando
integrado de trava das portas,
abertura do porta-malas e
alarme; sistema eletrônico de
ignição; auxílio de saída em
aclive; porta malas com
capacidade mínima de 470
litros e abertura automática;
capacidade para 05 (cinco)
passageiros;
com
ar
condicionado, vidros e travas
elétricas nas 04 (quatro)
portas);
características
adicionais
mínimas:
kit
multimídia com MP3 Player e
entrada UBS; seguro total,
documentação regular junto ao
DETRAN; franquia livre de
quilometragem;
preferencialmente na cor prata,
preto ou branco. (especificar
marca e modelo do veículo).
Veículo tipo esporte utilitário,
motor mínimo de 2.7CC,
potência mínima de 159CV.;
modelo a partir de 2019;
direção no mínimo hidráulica;
câmbio
automático;
combustível flex; mínimo de 04
(quatro) portas;
0 KM; no
mínimo air bag duplo; controle
eletrônico
de
tração
e
estabilidade; tração 4X2; freio
ABS a disco ventilado na
dianteira e traseira, com
controle
eletrônico
de
frenagem e assistência de
frenagem;
chave
com
comando integrado de trava
das portas, abertura do portamalas e alarme; porta malas
com
abertura
automática;
capacidade entre 05 (cinco) e
07 (sete) passageiros; com ar
condicionado, vidros e travas
elétricas em todas as portas,
com película nos vidros;
características
adicionais

adicionais
mínimas:
kit
multimídia com MP3 Player e
entrada USB; documentação
regular junto ao DETRAN,
seguro total, preferencialmente
na cor prata, preto ou branco.
(especificar marca e modelo
do veículo).
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R$
8.333,25

R$
4.797,36

R$
99.999,00

R$
57.568,32

LOCAÇÃO
MENSAL

5

R$
2.890,39

R$
14.451,95

R$
173.423,40

MARCELI ROCHA
Pregoeira Oficial

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, 140, Centro, Mata de São João – BA
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Mata de São João, 23 de maio de 2019

A Sessão Pública de lances será realizada no site www.licitacoes-e.com.br

LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ATÉ 04 DE JUNHO DE 2019, ÁS 14h00min.

Em conformidade com disposto no art. 21, § 4º da Lei Federal Nº. 8.666/93, a Sessão de Abertura PREGÃO ELETRÔNICO Nº
52/2019 acontecerá em 05 de JUNHO de 2019 / INÍCIO DA SESSÃO: 09h00min.

5.1.4. As Notas Fiscais serão emitidas por Secretaria.

[...]

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO:

5

VeÍculo tipo pick-up, cabine
dupla, motor mínimo de
1.4CC., potência mínima de
85CV.; modelo a partir de
2019; direção no mínimo
hidráulica; câmbio manual de
no
mínimo
05
(cinco)
velocidades; combustivel flex;
capacidade mínima de carga
de 650KG; capacidade mínima
da caçamba de 580L; no
mínimo 02 (duas) portas;
capacidade mínima de 04
(quatro) passageiros; 0 KM; air
bag duplo; Freio ABS com
disco ventilado na dianteira e
tambor na traseira; franquia
livre de quilometragem; com
ar-condicionado;
vidros
e
travas elétricas no mínimo nas
portas
dianteiras;
características
adicionais
mínimas: kit multimídia com
MP3 Player e entrada UBS;
seguro total; documentação
regular junto ao DETRAN;
preferencialmente na cor prata,
preto ou branco. (especificar
marca e modelo do veículo).

mínimas: kit multimídia com
MP3 Player, conexão USB,
Bluetooth, GPS e câmera de
ré; seguro total, documentação
regular junto ao DETRAN;
franquia
livre
de
quilometragem;
preferencialmente na cor prata,
preto ou branco (especificar
marca e modelo do veículo).
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