
Consulta Ata do Pregão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 64/2021

 
Às 09:00 horas do dia 13 de maio de 2021, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal 146/2021 de 17/03/2021 para, em atendimento às disposições contidas no Decreto 10.024/2019,
referente ao Processo nº 316 , realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 64/2021. Objeto: Aquisição de 01 (um) Furgão em
alumínio para caminhão Volkswagen 8.140, ano 199, utilizado pelo 10 Grupamento de Bombeiros, incluindo a instalação.
Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de
propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se “licitação deserta”.

Item: 1
Descrição: Veículo furgão
Descrição Complementar: Furgão com as seguintes características: medidas de 5,00 metros externos de comprimento por 2,20
metros externos de largura por 2,20 metros externos de altura e demais especificações abaixo: - revestimento externo em alumínio
frisado. - revestimento interno com ripamento normal e 03 ferros cada lado - estrutura em chapas galvanizadas com pintura das
colunas em alumínio - perfis laterais com chapas galvanizadas em “cartola” com rebitagem dupla - quadro traseiro com bordas
arrendondadas - portas traseiras duplas com abertura total e cantos arredondados - borrachas duplas e revestimento externo liso
branco - 01 porta lateral - dobradiças, fechaduras, alojamentos e varões em inos com buchas - assoalho madeira macho/fêmea 20
mm lixado e envernizado - caixa de ferramentas plástica - iluminação interna - iluminação externa conforme normas do DENATRAN -
faixas refletivas homologadas conforme normas do DENATRAN - protetores laterais em alumínio resistente, homologados - para
choque móvel homologados com faixa refletiva - cadastro no INMETRO (CAT) - remoção do equipamento atual - instalação do furgão
no chassi do caminhão Volkswagen 8.140, ano 1998, com placas AHY-2594
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 30.500,0000 Intervalo Mínimo Entre Lances: R$ 10,00
Situação: Cancelado

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NADIA APARECIDA DALL AGNOL 
Pregoeiro Oficial

SAMANTHA MARQUES PECOITS 
Equipe de Apoio
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