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PROCESSO Nº 0103/2017 PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº073/2017, Aquisição 

eventual, futura e parcelada de 06 Veículos 

tipo motocicleta, zero quilômetro, ano mínimo 

2017/2017 de fabricação nacional, visando 

atender as necessidades do Fundo Municipal 

de Saúde, da Secretaria Municipal da 

Educação e da Superintendência do 

DEMETRAN através da Secretaria Municipal 

de Transportes. 

 

 

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo 

o procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos  pela Pregoeira, 

inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, 

com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações 

posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão 

Presencial nº 073/2017, objetivando, a Aquisição eventual, futura e parcelada de 06 Veículos tipo 

motocicleta, zero quilômetro, ano mínimo 2017/2017 de fabricação nacional, visando atender as 

necessidades do Fundo Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal da Educação e da 

Superintendência do DEMETRAN através da Secretaria Municipal de Transportes.., para o 

cumprimento das atribuições da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO, apresentando-se 

como propostas mais vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s): 

 

MENEZES E CARVALHO LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

00.758.581/0001-25 estabelecida na AVENIDA GOIÁS nº 2143 Bairro CENTRO JATAI, vencedora 

dos itens abaixo relacionados: 
ITEM NOME ITEM DESCRIÇÃO ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

TOTAL 

1 Veículo tipo motocicleta 

14cv, zero-quilômetro, ano 

de fabricação não inferior a 
2017, de fabricação 

nacional; cor 

predominantemente preto 
sólido; motor 

4(quatro)tempos; cilindrada 

não inferior a 159cc; 
potência do motor não 

inferior a 14cv; sistema de 

partida elétrica; bateria 12V; 
suspensão dianteira com 

garfo telescópico e traseira 
braço oscilante; freio 

dianteiro a disco e traseiro a 

tambor; capacidade do 
tanque de combustível de no 

mínimo 14 litros; pintura 

sólida (preto);combustível 
gasolina; transmissão de 

cinco velocidades; roda tipo 

raiada. 

 HONDA 3 UN R$ 

8.500,00 

R$ 

25.500,00 

2 Veículo tipo motocicleta, 
zero-quilômetro, ano de 

fabricação não inferior a 

2017, de fabricação 
nacional; cor 

 HONDA 3 Und R$ 
8.500,00 

R$ 
25.500,00 
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predominantemente branco 

sólido; motor 
4(quatro)tempos; cilindrada 

não inferior a 159cc; 

potência do motor não 
inferior a 14cv; sistema de 

partida elétrica; bateria 12V; 

suspensão dianteira com 
garfo telescópico e traseira 

braço oscilante; freio 

dianteiro a disco e traseiro a 
tambor; capacidade do 

tanque de combustível de no 

mínimo 14 litros; pintura 
sólida (branco);combustível 

gasolina; transmissão de 

cinco velocidades; roda tipo 
raiada. 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 51.000,00 

 

TOTAL DO CERTAME R$ 51.000,00 

 

 

 

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil  reais ), cuja 

despesa deverá correr a conta da Dotação Orçamentária:01.15.00.26.122.2628.10016.4.4.90.52, 

10.01.00.10.122.1028.10002.4.4.90.52, 01.05.00.12.361.1228.10005.4.4.90.52 

 

 PUBLIQUE-SE. 

SAO SIMAO, 26 DE SETEMBRO DE 2017. 

 

 

 

WILBER FLORIANO FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 


