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Fundação de Empreendimentos Científicos e Técnicos
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00013/2021

 
Às 10:23 horas do dia 12 de maio de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00013/2021, referente ao Processo nº 00000000000132021, o
pregoeiro, Sr(a) VANIA SOARES SABINO GOMES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da
Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: AUTOMÓVEL
Descrição Complementar: Veículo tipo Camionete 0Km 2020/2021 ou modelo posterior cabine dupla, 4x4, diesel com as seguintes especificações
mínimas: -cor preta ou prata/ -Combustível: diesel /-Potência mínima: 177 cv /-Torque mínimo: 42 kgf.m / -Câmbio manual ou automático, mínimo de 5
marchas -Tração: 4x4/-Direção hidráulica ou elétrica/-ar-condicionado/-travas elétricas/-alarme/-ar-quente /-volante com regulagem de altura /-trio
elétrico/-radio /-alças de segurança no teto/-vidros elétricos (traseiro e dianteiro) /-computador de bordo /-freios ABS a disco /-sistema de auxílio de
partida em rampa (HSA) /-airbag motorista e passageiro /-farol de neblina -capota marítima /-sensor de Ré /-protetor de caçamba /-película de vidro 3M
da série Crystalline nos vidros frontal, laterais e traseiro e com certificado de autenticidade comprovada.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 166.890,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 0,05 %
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

04/05/2021
15:24:22

Item cancelado no julgamento. Motivo: Acima do valor estimado sem êxito na negociação com os
fornecedores.

Item: 3
Descrição: AUTOMÓVEL
Descrição Complementar: Veículo tipo SUV 0KM, ano e modelo 2021/2021 na cor preta, 5 lugares, 4 portas, direção elétrica, porta malas com no
mínimo 400 litros , tanque de combustível 45 litros Flex, pneus R17, tração dianteira, transmissão automática d 7 velocidades,câmbio CVT, torque
mínimo de 17,4 Kgf, potência mínima do motor 139 cv, motor 1.8 16 valvulas, 4 cilindros em linha, ar condicionado, farol de neblina em LED , trava
elétrica , alarme , câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, película de vidro 3M da série Crystalline nos vidros frontal, laterais e
traseiro e com certificado de autenticidade comprovada, rebatimento elétrico dos retrovisores, 6 airbags (frontais, laterais e de cortina), Freio de
estacionamento eletrônico com função Brake Hold, Freios a disco nas 4 rodas com sistema ABS e EBD, Sistema HSA (assistente de partidas em aclives),
Sistema VSA (assistente de tração e estabilidade), Suspensão dianteira tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal, Suspensãotraseira
tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 126.145,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 0,05 %
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

04/05/2021
15:25:07

Item cancelado no julgamento. Motivo: Acima do valor estimado sem êxito na negociação com o
fornecedor.
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