
Pregão/Concorrência Eletrônica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
 

Termo de Adjudicação do Pregão

Nº 00173/2022 
 

Às 08:18 horas do dia 03 de outubro de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00173/2022, referente ao
Processo nº 838, o Pregoeiro, Sr(a) SAMANTHA MARQUES PECOITS, 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: Locação de veículos - leves / pesados
Descrição Complementar: Locação de veículo devidamente caracterizado como “trenzinho do Papai Noel” conforme
as seguintes especificações: - Com capacidade mínima de 45 lugares sentados e mais um lugar adaptado para
cadeirante, ambos os assentos em excelentes condições de segurança e conservação, devendo conter sinto de
segurança em todos os lugares; - Elevador de acesso hidráulico motorizado para cadeirantes, conforme legislação
vigente. - Deverá possuir: um ou dois vagões, som automotivo natalino (com músicas temáticas natalinas, com no
mínimo 50 faixas do estilo) em ambos os vagões, direção hidráulica, freios a ar com rodado duplo em ambos os
vagões; - Devidamente iluminado com mangueiras luminosas nas cores amarelo e azul em todo contorno de ambos
os vagões e estilizado com decoração natalina, com estrelas e anjos conforme temática do evento por todo corpo do
trem (parte superior e laterais, e interior do mesmo); - Motorista habilitado e possuir curso de passageiros. - O
veiculo deverá atender a resolução 813/2020 do CONTRAN DESCRITIVO COMPLETO NO EDITAL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 89.080,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AUGUSTO MAFFESSONI & CIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 49.990,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Redução de prazo de
registro de contrarrazão

03/10/2022
08:17:23

Redução de Prazo de Registro de Contrarrazão. Realizada a redução do prazo
limite para registro de Contrarrazão com a seguinte justificativa:

Adjudicado 03/10/2022
08:18:05

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUGUSTO MAFFESSONI & CIA
LTDA, CNPJ/CPF: 82.025.057/0001-00, Melhor lance: R$ 49.990,0000

Fim do documento


