COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021-PP

Aos 26/01/2021, após considerar os critérios legais acerca do resultado da Licitação na
modalidade Pregão, do tipo Menor preço, n.º 001/2021-PP, destinado a Locação de veículos sem
motorista, destinado atender ao Gabinete da Prefeita e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
ambiente o pregoeiro ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no
quadro abaixo:

EMPRESA: KADSON BRUNO FERNANDES FILGUEIRA, CNPJ/MF Nº 26.651.854/0001-21
ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO

UND

Marca

01

Locação de veículos com capacidade de 07 passageiros
especificação: Com ar condicionado, Motor no mínimo
de 2.8, tração 4 x 4, ano de fabricação a partir de 2017,
direção hidráulica, transmissão automática de 06
machas, combustível a diesel, alerta de colisão frontal,
alerta de desvio de faixa, partida remota do motor. OBS:
Todos os Serviços de manutenção do veículo que será
locado, será por conta da empresa contratada, inclusive
a troca de pneus conforme a indicação do fabricante,
revisão do veículo a cada 10.000km, com apresentação
da Nota de Serviço da autorizada e etc.
Locação de um veículo tipo Caminhão Basculante
Especificação: de 03 eixo, com capacidade a partir de 12
m³, Combustível, Diesel, Motor de no mínimo de 220C,
Direção Hidráulica, Ar condicionado. OBS: Todos os
Serviços de manutenção veículo que será locado serão
por conta da empresa contratada, inclusive pneus,
combustível, peças.
Locação de uma Retroescavadeira Especificação
mínima: De fabricação a partir de 2019, veículo ficará à
disposição do Município em tempo integral. OBS: Todos
os Serviços de manutenção, troca de pneus e peças,
ficará por conta da empresa contratada, a máquina tem
que constar em nome da empresa.

MÊS

Chevrolet

Diária

Ford

MÊS

John Deere

02

03

11

VALOR
UNITÁRIO
8 .000,00

VALOR
TOTAL
88.000,00

264

330,00

87.120,00

11

6.700,00

73.700,00

QDE

TOTAL ...........................................................................................................................................R$

Taboleiro Grande/RN, 26/01/2021

_____________________________
Suêldo Maia Pinheiro
Pregoeiro

248.820,00

