
TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
ROD PRESIDENTE COSTA E SILVA- N 3101 - MONTE ALEGRE— CEP- 63.905-690- QUIXADA - CE CNPJ: 17.161.12510001-04 - Inscr. Estadual; 06.732069-4 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA - CE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 2022.08.03.01-PE 

DATA/HORA: 06/09/2022 Às 08:OOHS 

c 

Prezados Senhores, 

A TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ no 17.161.125/0001-04, sediada na ROD. 
Presidente Costa e Silva N° 3101 - Monte Alegre - CEP- 63905-690 - QUIXADA - CE e e-mail: 
irismarqrupofrcoura.com.br  vem respeitosamente à presença de V.Sas. Apresentar sua CARTA PROPOSTA 
para fornecimento do objeto do Edital em epígrafe, conforme segue: 

1.DADOS DO PROPONENTE  
Razão Social: 
TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
CNPJ. 17.161.125/0001-04 
Inscrição Estadual: 06.732069-4 
Endereço:  
ROD. Presidente Costa e Silva - N° 3101 - Monte Alegre - 
CEP- 63905-690 - Quixada - CE 
Telefones:(83) 998000800 
E-mails: katialicitacao49gmail.com  
Pessoa para Contato: Francisco Irismar 

2.DADOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS PARA ASSINATURA DO CONTRATO  
Indicamos abaixo os dados dos Representantes Legais para assinatura do contrato: 

FRANCISCO IRISMAR COURA URTIGA 
Nacionalidade: Brasileiro 
Estado Civil: Casado 
Profissão: Empresário 
R.G. n° 1365838 - SSP/PB 
CPF-7 13.853.474-49 
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TERRA DO SOL COMERCIO DE VI]CULOS LIDA 
ROD PRESIDENTE COSTA E SILVA- N°3101 -MONTE ALEGRE- CEP- 63.905-690- QUIXADA - CE CNPJ: 17.161.125/0001-04 - Inscr. Estadual: 06.732069-4 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA/CE 
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. 
REF. PREGÃO ELETRÔNICO N°  2022.08.03.01-PE 
PROPONENTE: TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
CNPJ. 17.161.125/0001-04 

OBJETO Aquisição de veículos para atender as necessidades da Secretaria da Educação do 

município de Quixadá-CE 

  

Prezados Senhores, 
Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo: 

ITEM 2 

CÓD. 	 ESPECIFICAÇÕES 	 MARCA QUANT 
veículo SPIN 1.8 automotor com 07 (sete) lugares - O (zero) km. Especificações 

02 	mínimas: Veículo automotor, com 07 (sete) lugares, zero quilometro, 0km.! SPIN 
Mo/Modelo: 2022/2023; Fabricação nacional; no mínimo, devidamente FIS. 1.8 

licenciado e emplacado no Município de Quixadá-CE, com primeiro J .j 

emplacamento em nome da Secretaria Municipal da Educação; manual \s. do, 

proprietário, termos de garantia, Certificado de Registro de Veículo - r CRV e1 

certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; seguro DPVAT do exercício1 

atual pagos. Veículo 7 lugares; Airbag duplo; Alarme Anti-furto; Assistente de 

partida em aclive; Controle eletrônico de estabilidade e tração; Luzes 

indicadoras de direção laterais; Lanterna de neblina; Regulagem de altura dos! 

faróis; Sistema de fixação de cadeiras para crianças (lsofix e Top Tether');j 

Alavanca do freio de mão com detalhe cromado; Maçanetas externas na cor do! 

eículo; Painel de instrumentos em preto "Jet Black'; Conjunto roda de aço e.,,  
pneu sobressalente aro 16; Trava elétrica da tampa de combustível; Ar 

ondicionado; Chave tipo canivete dobrável; Coluna de direção com regulagemi 

em altura; Limpador e lavador elétrico do vidro traseiro; Painel de: 

instrumentos com Conta-giros, hodômetro parcial, marcador de nível dei 

combustível e demais funções; Trava elétrica das portas com acionamento nal 

have, Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um toque, antil 

smagamento e abertura/fechamento automático pela chave; Banco do 

iiotorista com regulagem de altura; Banco da segunda fileira bipartido e 

rebatível; Banco da segunda fileira corrediço; Encostos de cabeça laterais e 

central do banco da segunda fileira; Encosto de cabeça dos bancos dianteirosi 

omajuste de altura; Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do!. 

freículo; Rack de teto; Cobertura do porta2 malas; Sensor de estacionamento 

(traseiro; Controles de Rádio e do UND 1 211.626,67 211.62667 Celular no! 

Volante; Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 7", integração! 

com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM, 

Entrada USB, Função Audio Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e: 

onfigurações do veículo; Conjunto de alto falantes - 4 unidades; Luz de: 

posição em LED; Faróis de neblina; Grade frontal com detalhes cromados;! 

Maçanetas internas cromadas; Para choques pintados na cor do veículo com! 

detalhes traseiros cromados; Roda de alumínio aro 16"; Volante com 

evestimento premium e detalhes na cor prata; Computador de bordo com 

nostrador no painel de instrumentos com funções de consumo médio,: 

elocidade média, autonomia, entre outras; Controlador de velocidade de 

cruzeiro e limite de velocidade com comandos no volante; Acendimento 

automático dos faróis através de sensor crepuscular; Sensor de chuva com; 

juste automático de intensidade; Câmera de Ré; Terceira fileira de assentos! 

com banco rebatível; Bancos com revestimento premium /Transmissão: 

utomática de seis velocidades com opção de troca manual de marchas "Active 

Select. Contendo todos os equipamentos de segurança exigidos pelo 

ONTRAN, bem como os de série não especificados. Garantia mínima de 12 

P.UNIT. P.TOTAL 

210.000,00 210.000,00 
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TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICU LOS LTDA 
ROD PRESIDENTE COSTA E SILVA- N' 3101 - MONTEALEGRE— CEP- 63.905-690- QUIXADA - CE CNPJ: 17.161.125/0001-04 - lnscr. Estadual: 06.732069-4 

meses,  entregue na cidade de Quixadá-CE. Durante o período da garantia a 

assistência técnica será prestada pelo fornecedor do(s) bem(ns), ou através de 

oncessionária autorizada as suas custas e que esteja localizada no município 

e Quixadá ou em cidades próximas que atendam às exigências editalícias e•  

nglobará todas as manutenções preventivas e corretivas, durante o prazo de 

garantia, de acordo com os manuais e as normas técnicas especificas, a fim de 

manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de uso. E demais 

especificações do Edital. 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais ) 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$210.000,00  (duzentos e dez mil reais). 

.Declaramos que a validade desta proposta é não inferior a 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de sua apresentação. 

2.Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), São fixos / 
pelo período de um ano, exceto para os casos previsto no Art.65, §§ 50  e 
6°,da Lei 8.666/93. 

3.Prazo e Local de entrega: Entrega em até 60(trinta) dias. E local de 
entrega, Conforme o edital. 

4.Garantia: A Garantia mínima de fábrica para motor e câmbio será de 01 ano e 
garantia mínima contra corrosão será de 2 anos, sendo que prevalecerá a garantia 
oferecida pelo fabricante, caso o prazo seja superior ao exigido, contados a 
partir do recebimento definitivo do objeto. 

5.Pagamento: Será efetuado em até 30(trinta) dias. 

6. Declaramos aceitar integralmente as condições deste certame licitatório, 
conforme Legislação Federal Pertinente. 

7.Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no banco do BRADESCO, 
Agência 1594-6, conta corrente 31.699-7. 

DECLARAÇÃO: Nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas 
diretas 	e 	indiretas, 	tributos, 	incidentes, 	encargos 	sociais, 
previdenciários, trabalhistas e comerciais, frete, seguros e demais 
despesas com transporte até o destino, embalagens e quais quer outro ônus 
que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente 
licitação. 

Declaramos que o prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de 
acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo 1) do edital desse 
processo. 

Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura 
Municipal de Quixadá/CE, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até 
terceiro grau. 

3 



TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
ROD PRESIDENTE COSTA E SILVA—N°3101 - MONTE ALEGRE— CEP- 63.905-690- QUIXADA - CE CNPJ: 17.161.125/0001-04 - Inscr. Est "a!: 06.732069-4 

f Quixadá/CE 	 1, , 06 de Setembro de 2022. 
Fls)  

á 

Rubvfc,a " 
KATIA CILENE SAMPAIO 	 COM~Df  

PROCURADOR 
IDENT. N°-880.049— SSP/PB 

CPF-343 .594 - 434-04 

ROD PRESID 
MONTE ALEGRE C 

OL COMERCIO 
VEICULOS LTDA 

TA E SILVA- N°3101 
5-690-Q IXADA - CE 

nscr. Estadual: 06.732069-4 

/0001-04 
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TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
ROD PRESIDENTE COSTA E SILVA- N 3101 - MONTE ALEGRE— CEP- 63.905-690- QUIXADA - CE CNPJ: 17.161.125/0001-04 - Inscr. Estadual: 06.732069-4 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA - CE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 2022.08.03.01-PE 

DATA/HORA: 06/09/2022 ÀS 08:OOHS 

Prezados Senhores, 

A TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ no 17.161.125/0001-04, sediada na ROD. 
Presidente Costa e Silva N° 3101 - Monte Alegre - CEP- 63905-690 - QUIXADA - CE e e-mail: 
irismarqrupofrcoura.com.br  vem respeitosamente à presença de V.Sas. Apresentar sua CARTA PROPOSTA 
para fornecimento do objeto do Edital em epígrafe, conforme segue: 

1.DADOS DO PROPONENTE  
Razão Social: 
TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
CNPJ. 17.161.125/0001-04 
Inscrição Estadual: 06.732069-4 

Endereço:  
ROD. Presidente Costa e Silva - N° 3101 - Monte Alegre - 
CEP- 63905-690 - Quixada - CE 
Telefones:(83) 998000800 
E-mails: katialicitacao49gmaiI.com  
Pessoa para Contato: Francisco Irismar 

2.DADOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
Indicamos abaixo os dados dos Representantes Legais para assinatura do contrato: 

FRANCISCO IRISMAR COURA URTIGA 
Nacionalidade: Brasileiro 
Estado Civil: Casado 
Profissão: Empresário 
R.G. n° 1365838 - SSP/PB 
CPF-7 13.853.474-49 

1 



Fls. 

CÓD. 	 ESPECIFICAÇÕES 	 MARCA 

Veículo automotor 510, tipo caminhonete pick up 4x4 - O (zero) km. 

oi 	kutomotor com Especificações mínimas: Veículo automotor, tipo caminhonete 	SiO 

pick-up 4x4, zero quilometro, ano/modelo 2022/2023, no mínimo, 

devidamente licenciado e emplacado no Município de Quixadá-CE, com 
primeiro emplacamento em nome da Secretaria Municipal da Educação; 

manual do proprietário, termos de garantia, Certificado de Registro de Veículo 
- CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; seguro DPVAT do 
xercido atual pagos; capacidade de transporte para 05(cinco) pessoas 

) 	motorista + 4 passageiros); 04 portas laterais; Vidros das portas com 

acionamento elétrico, originais de fábrica; capota marítima com aplicação de 

um revestimento de poliuretano, impermeável na caçamba do veículo; pintura 
na cor branca original de fábrica e da linha de produção. Motorização mínima: 
motor à diesel, com turbo compressor e lntercooler, que utilize o combustível 

Diesel, com potência mínima de 163cv; transmissão manual ou automática, de 
o mínimo 5 marchas à frente e uma à ré; com sistema de tração 4x4 normal, 

com acionamento eletrônico no interior da cabine; com opção de bloqueio do 
diferencial com acionamento no interior da cabine; Torque líquido Máximo 

não inferior a 38,2 Kgfm, controle de tração e estabilidade; capacidade do 
tanque de combustível a diesel com no mínimo 75 litros; direção hidráulica, 

létrica ou eletro hidráulica original de fábrica; ar-condicionado; air-bag duplo 

tírontal; apoios de cabeça com regulagem de altura nos bancos dianteiros e 
)traseiros; cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura; 
espelhos retrovisores externos elétricos com comando interno; Lâmpadas dos 

faróis dianteiros e lanternas traseiras, ou próximo a estes com acionamento na 

cabine, devidamente instalado. Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica. 

Sensor de estacionamento e câmera de ré. ACESSÓRIOS: rádio AM/FM, 
USB/MP3, bluetooth; Jogo de tapetes de borracha; Chapa protetora do motor 
e Carter; fornecimento com instalação de película insuiflim nos vidros laterais e 
traseiro dos veículos, no percentual de transparência mínimo exigido na 
frgislação; ferramentas e acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN 

(macaco, chave de rodas, pneu reserva, extintor de incêndio e triângulo). 
Durante o período da garantia a assistência técnica será prestada pelo 

rnecedor do(s) bem(ns), ou através de concessionária autorizada as suas 

ustas e que esteja localizada no município de Quixadá ou em cidades 
próximas que atendam às exigências editalícias e englobará todas as 

i1anutenções preventivas e corretivas, durante o prazo de garantia, de acordo 
com os manuais e as normas técnicas específicas, a fim de manter os veículos e 
equipamentos em perfeitas condições de uso. E demais especificações do 
Edital. 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e 

1. 

QUNT P.UNIT. 

258.000,00 

P. TOTAL 

258.000,00 

oito mil reais ) 

TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
ROD PRESIDENTE COSTA E SILVA- N' 3101 - MONTE ALEGRE- CEP- 63.905-690- QUIXADA - CE CNPJ: 17.161.125/0001-04 - Inser. Estadual: 06.732069-4 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA/CE 
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. 
REF. PREGÃO ELETRÔNICO N°  2022.08.03.01-PE 
PROPONENTE: TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
CNPJ. 17.1.61.125/0001-04 

OBJETO 
	

Aquisição de veículos para atender as necessidades da Secretaria da Educação do 

município de Quixadá-CE  

	c:uA,
DE  J  

Prezados Senhores, 
Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo: 

ITEM 1 

2 



CN?J: 

ROD PRESID 
MONTE ALEGRE C 

I000t-04 
OL COMERCIO 

VEJCULOS LTDA 
TA E SILVA- N°3101 

5-690- QUIXADA - CE 
mau,. Estadual: 06.732069-4 

(4 
 Fts.L'O 

3,  

	

me 	 é 

	

' 	ubt$ca 

\uIIiç* 1  
l.Declaramos que a validade desta proposta é não inferior a 60 (sessentap 
dias, a contar da data de sua apresentação. 

TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTD 
ROD PRESIDENTE COSTA E SILVA-N'3101 - MONTE ALEGRE- CEP- 63.905-690- QUIXADA - CE CNPJ: 17.161.12510001-04 - Inscr. Estadual: 06.732069 

2.Declaramcs expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), São fixos 
pelo período de um ano, exceto para os casos previsto no Art.65, §§ 5° e 
6°,da Lei 8.666/93. 

3.Prazo e Local de entrega: Entrega em até 60(trinta) dias. E local de 
entrega, Conforme o edital. 

4.Garantia: A Garantia mínima de fábrica para motor e câmbio será de 01 ano e 
garantia mínima contra corrosão será de 2 anos, sendo que prevalecerá a garantia 
oferecida pelo fabricante, caso o prazo seja superior ao exigido, contados a 
partir do recebimento definitivo do objeto. 

5.Pagamento: Será efetuado em até 30(trinta) dias. 

6. Declaramos aceitar integralmente as condições deste certame licitatório, 
conforme Legislação Federal Pertinente. 

7.Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no banco do BRADESCO, 
Agência 1594-6, conta corrente 31.699-7. 

DECLARAÇÃO: Nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas 
diretas 	e 	indiretas, 	tributos, 	incidentes, 	encargos 	sociais, 
previdenciários, trabalhistas e comerciais, frete, seguros e demais 
despesas com transporte até o destino, embalagens e quais quer outro ônus 
que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente 
licitação. 

Declaramos que o prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de 
acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo 1) do edital desse 
processo. 

Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura 
Municipal de Quixadá/CE, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até 
terceiro grau. 

Quixadá/CE, 13 de Setembro de 2022. 

%í' C/L,t /ML  
KATIA CILENE SAMPAIO 

PROCURADOR 
IDENT. N°-880.049- SSPIPB 

CPF-343 .594.434-04 
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MUNICIPIO DE QUIXADA 
QUIXADÁ-CE 

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1 

PREGÃO ELETRÔNICO N°  2022.08.03.1 
Processo Administrativo N°2022.08.03.1 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR 

Data de Publicação: 09/08/2022 11:23:45 

MOVIMENTOS DO PROCESSO 
22/08/2022 09:54:02 PROCESSO EM RETIFICAÇÃO SISTEMA 
Motivo: Inconsistências nas informações do processo 
05/09/2022 00:19:51 CADASTRO DE PROPOSTA TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

W0
05/09/2022 01:31:24 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

5/091202213:25:53 CADASTRO DE PROPOSTA AVANTI COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 

05/09/202214:39:27 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA AVANTI COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 

05109/202217:19:44 CADASTRO DE PROPOSTA FORT MOTORS LTDA 
05/091202222:00:29 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA FORT MOTORS LTDA 
06/091202209:02:35 MENSAGEM PREGOEIRO 
Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.° 2022.08.03.01-PE, promovido pela 
Secretaria da Educação do município de Quixadá-Ce.  
06/09/2022 09:02:47 MENSAGEM PREGOEIRO 
Antes de abrir o lote para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.  
06109/2022 09:02:57 MENSAGEM PREGOEIRO 
É importante deixar bem claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente 
o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.  
06/09/2022 09:03:06 MENSAGEM PREGOEIRO 
Na presente licitação, será adotado o modo de disputa "aberto", cujo procedimento operacional está previsto no art. 32 e parágrafos 
do decreto n.° 10.02412019.  
06/09/2022 09:03:13 MENSAGEM PREGOEIRO 
Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, §30, da Lei n.° 8.666/93, destinada a 
esclarecer ou complementar informações sobre os documentos já enviados no momento do cadastramento da proposta.  
06/09/2022 09:03:23 MENSAGEM PREGOEIRO 
Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.° 10.024/1 9, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido 
de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus 
lances com responsabilidade. 
06/09/2022 09:03:33 MENSAGEM PREGOEIRO 
A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver 
fortes indícios acerca da inexequibilidade do preço.  
06/09/2022 09:03:45 MENSAGEM PREGOEIRO 
Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação de anexo contendo a proposta ajustada ao 
lance vencedor, conforme prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório.  
06/09/2022 09:03:55 MENSAGEM PREGOEIRO 
As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua 
retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.  
06/09/2022 09:04:12 MENSAGEM PREGOEIRO 
Vamos dar início à sessão de disputa de preços.  
06/09/2022 09:20:25 MENSAGEM PREGOEIRO 
Atenção senhores licitantes, estamos iniciando a análise dos documentos de habilitação do arrematante, conforme edital.  
06/09/2022 09:45:36 MENSAGEM PREGOEIRO 
Senhores licitantes, informo que a empresa TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA apresentou proposta de preços 
conforme as condições fixadas no edital e comprovou o atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, 
farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Ato contínuo será aberto o prazo de 15 (quinze) 
minutos para registro de intenção recursal.  

Gerado em: 13/09/2022 09:29:04 	 1 de 4 



MUNICIPIO DE QUIXADA 
QUIXADÁ-CE 

06/09/2022 10:11:50 MENSAGEM PREGOEIRO 

Atenção licitante recorrente FORT MOTORS LTDA, está aberto o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 
do término do prazo do recorrente. 
13/09/2022 08:22:31 MENSAGEM PREGOEIRO 

Atenção Senhores licitantes arrematante/habilitado TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA nos itens 1 e 2 solicito o 
envio no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme instrumento convocatório, da proposta de preços adequada ao seu último 
lance, na plataforma da licitação na opção: documentos complementares pós-disputa, sob pena de desclassificação.  

LOTEI -ADJUDICADO 
ITEM 1 

VALORES UNITÁRIOS FINAIS 
Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: CHEVROLET 	 Modelo: S10 

Descrição: Veículo automotor tipo caminhonete pick up 4x4 —0 (zero) km. Especificações mínimas: Veículo automotor, tipo 
caminhonete "pick-up" 4x4, zero quilometro, ano/modelo 2022/2023, no mínimo, devidamente licenciado e emplacado no Município 
de Quixadá-CE, com primeiro emplacamento em nome da Secretaria Municipal da Educação; manual do proprietário, termos de 
garantia, Certificado de Registro de Veículo - CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; seguro DPVAT do exercício 
atual pagos; capacidade de transporte para 05(cinco) pessoas (motorista + 4 passageiros); 04 portas laterais; Vidros das portas com 
acionamento elétrico, originais de fábrica; capota marítima com aplicação de um revestimento de poliuretano, impermeável na 
caçamba do veículo; pintura na cor branca original de fábrica e da linha de produção. Motorização mínima: motor à diesel, com turbo 
compressor e "intercooler", que utilize o combustível Diesel, com potência mínima de 1 63cv; transmissão manual ou automática, de 
no mínimo 5 marchas à frente e uma à ré; com sistema de tração 4x4 normal, com acionamento eletrônico no interior da cabine; com 
opção de bloqueio do diferencial com acionamento no interior da cabine; Torque líquido Máximo não inferior a 38,2 Kgfm; controle de 
tração e estabilidade; capacidade do tanque de combustível a diesel com no mínimo 75 litros; direção hidráulica, elétrica ou 
eletrohidráulica original de fábrica; ar-condicionado; air-bag duplo frontal; apoios de cabeça com regulagem de altura nos bancos 
dianteiros e traseiros; cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura; espelhos retrovisores externos elétricos 
com comando interno; Lâmpadas dos faróis dianteiros e lanternas traseiras, ou próximo a estes com acionamento na cabine, 
devidamente instalado. Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica. Sensor de estacionamento e câmera de ré. ACESSÓRIOS: 
rádio AM/FM, USB/MP3, bluetooth; Jogo de tapetes de borracha; Chapa protetora do motor e Carter; fornecimento com instalação de 
película insulfilm nos vidros laterais e traseiro dos veículos, no percentual de transparência mínimo exigido na legislação; ferramentas 
e acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN (macaco, chave de rodas, pneu reserva, extintor de incêndio e triângulo). Durante 
o período da garantia a assistência técnica será prestada pelo fornecedor do(s) bem(ns), ou através de concessionária autorizada as 
suas custas e que este 
Quantidade: 1 	 Valor Unit.: 258.000,00 	 Valor Total: 258.000,00 

o Razão Social 

CLASSIFICAÇÃO 

 

Num Documento Oferta Inicial 	Oferta Final 	ME 

1 TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 	005 17.161.125/0001-04 292.554,33 	258.000,00 	Não 

2 FORT MOTORS LTDA 021 26.644.506/0001-27 292.000,00 	260.000,00 	Não 

3 AVANTI COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 	060 37.666.598/0001-62 300.000,00 	290.000,00 	Sim 

DESCLASSIFICADOS 

Razão Social Num Documento 	Oferta Inicial 	Oferta Final 	ME 

INABILITADOS 

Razão Social 	 Num Documento Oferta Inicial 	Oferta Final 	ME 

MOVIMENTOS DO LOTE 

09/08/2022 11:23:45 PUBLICADO 

24/08/2022 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS 

06/09/2022 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS 

06/09/2022 09:04:55 DISPUTA 

06/09/2022 09:04:55 LANCE TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (PARTICIPANTE 005) 	 292.554,33 

06/09/2022 09:04:55 LANCE FORT MOTORS LTDA (PARTICIPANTE 021) 	 292.000,00 

06/09/2022 09:04:55 LANCE AVANTI COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 060) 	 300.000,00 
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06/09/2022 09:07:01 LANCE 

MUNICIPIO DE QUIXADA 
QUIXADÁ-CE 

TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (PARTICIPANTE 005) 

0€ 

291.900,00 

06/09/2022 09:07:22 LANCE AVANTI COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 060) 290.000,00 

06/09/2022 09:08:57 LANCE TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (PARTICIPANTE 005) 289.000,00 

06/09/2022 09:12:22 LANCE FORT MOTORS LTDA (PARTICIPANTE 021) 285.000,00 

06/09/2022 09:13:09 LANCE TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (PARTICIPANTE 005) 284.000,00 

06/09/2022 09:13:09 PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA 

06/09/2022 09:13:22 LANCE FORT MOTORS LTDA (PARTICIPANTE 021) 260.000,00 

06/09/2022 09:14:30 LANCE TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (PARTICIPANTE 005) 258.000,00 

06/09/2022 09:16:30 NOTIFICAÇÃO 	SISTEMA 
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
06/09/2022 09:16:30 HABILITAÇÃO .06/09/2022 09:45:42 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS 

06/09/2022 10:00:07 RECURSO MANIFESTADO FORT MOTORS LTDA 
A fort motors interpoe recurso. A empresa deixou de apresentar documentos dos socios do item 9.6.8. O representante que assina as 
declarações tem assinatura digital de outro CNPJ, conforme item 9.2.11..  
06/09/2022 10:00:43 DEFERIMENTO DE RECURSOS 

06/09/2022 10:10:02 MANIFESTAÇÃO DEFERIDA PREGOEIRO 

06/09/2022 10:12:02 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

13/09/2022 00:00:11 EM ADJUDICAÇÃO 

13/09/2022 09:29:04 ADJUDICADO 

LOTE 2 - ADJUDICADO 
ITEM 2 

VALORES UNITÁRIOS FINAIS 
Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: CHEVROLET 	 Modelo: SPIN 1.8 
Descrição: Veículo automotor com 07 (sete) lugares —0 (zero) km. Especificações mínimas: Veículo automotor, com 07 (sete) 
lugares, zero quilometro, 0km. Ano/Modelo: 2022/2023; Fabricação nacional; no mínimo, devidamente licenciado e emplacado no 
Município de Quixadá-CE, com primeiro emplacamento em nome da Secretaria Municipal da Educação; manual do proprietário, 
termos de garantia, Certificado de Registro de Veículo - CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; seguro DPVAT .do exercício atual pagos. Veículo 7 lugares; Airbag duplo; Alarme Anti-furto; Assistente de partida em aclive; Controle eletrônico de 
estabilidade e tração; Luzes indicadoras de direção laterais; Lanterna de neblina; Regulagem de altura dos faróis; Sistema de fixação 
de cadeiras para crianças ("Isofix e Top Tether"); Alavanca do freio de mão com detalhe cromado; Maçanetas externas na cor do 
veículo; Painel de instrumentos em preto "Jet Black"; Conjunto roda de aço e pneu sobressalente aro 16"; Trava elétrica da tampa de 
combustível; Ar condicionado; Chave tipo canivete dobrável; Coluna de direção com regulagem em altura; Limpador e lavador 
elétrico do vidro traseiro; Painel de instrumentos com Conta-giros, hodômetro parcial, marcador de nível de combustível e demais 
funções; Trava elétrica das portas com acionamento na chave; Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um toque", anti 
esmagamento e abertura/fechamento automático pela chave; Banco do motorista com regulagem de altura; Banco da segunda fileira 
bipartido e rebativel; Banco da segunda fileira corrediço; Encostos de cabeça laterais e central do banco da segunda fileira; Encosto 
de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura; Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo; Rack de teto; 
Cobertura do porta-malas; Sensor de estacionamento traseiro; Controles de Rádio e do Celular no Volante; Chevrolet MyLink, com 
Tela LCD sensível ao toque de 7", integração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM, Entrada 
USB, Função Audio Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e configurações do veículo; Conjunto de alto falantes -4 unidades; 
Luz de posição em LED; Faróis de neblina; Grade frontal com detalhes cromados: Maçanetas internas cromadas; Parachoques 
pintados na cor do veículo com detalhes traseiros cromados; Roda de alumínio aro 16"; Volante com revestimento premium e 
detalhes na cor prata; Computador de bordo com mostrador n 
Quantidade: 1 	 Valor UnIt.: 210.000,00 	 Valor Total: 210.000,00 

CLASSIFICAÇÃO 

Razão Social 	 Num Documento 	Oferta Inicial 	Oferta Final 	ME 

1 TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 	079 17.161.125/0001-04 211.626,67 	210.000,00 	Não 

DESCLASSIFICADOS 

Razão Social 	 Num Documento 	Oferta Inicial 	Oferta Final 	ME 
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INABILITADOS 

Razão Social 	 Num Documento 
	

Oferta Inicial 	Oferta Final 	ME 

MOVIMENTOS DO LOTE 

09/08/2022 11:23:45 PUBLICADO 

24108/2022 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS 

06/09/2022 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS 

06/09/2022 09:04:55 DISPUTA 

06/09/2022 09:04:55 LANCE TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (PARTICIPANTE 079) 	 211.626,67 

06/09/2022 09:07:55 LANCE TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (PARTICIPANTE 079) 	 210.000,00 

06/09/2022 09:14:55 NOTIFICAÇÃO SISTEMA 
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 0 
06/09/2022 09:14:56 HABILITAÇÃO 

06/09/2022 09:45:42 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS 

06/091202210:00:44 EM ADJUDICAÇÃO 

13/09/2022 09:29:04 ADJUDICADO 

AUTORIDADE: VEÚ E QUEIROZ 

e 
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VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.08.03.1 
Processo Administrativo N° 2022.08.03.1 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR 

Data de Publicação: 09/08/2022 11:23:45 

Gerado em: 13/09/2022 09:29:04 
	 1 de 3 



MUNICIPIO DE QUIXADA 
QUIXADÁ-CE 

TOTAL DO PROCESSO: 468.000,00 

TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 17.161.125/0001-04 	 468.000,00 

LOTE 1 Quant.: 1 	 Num: 005 258.000,00 	 Total: 258.000,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: CHEVROLET 	 Modelo: SiO 

Descrição: Veículo automotor tipo caminhonete pick up 4x4 —0 (zero) km. Especificações mínimas: Veículo automotor, 
tipo caminhonete "pick-up" 4x4, zero quilometro, ano/modelo 2022/2023, no mínimo, devidamente licenciado e 
emplacado no Município de Quixadá-CE, com primeiro emplacamento em nome da Secretaria Municipal da Educação; 
manual do proprietário, termos de garantia, Certificado de Registro de Veículo - CRV e Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo; seguro DPVAT do exercício atual pagos; capacidade de transporte para 05(cinco) pessoas 
(motorista + 4 passageiros); 04 portas laterais; Vidros das portas com acionamento elétrico, originais de fábrica; capota 
marítima com aplicação de um revestimento de poliuretano, impermeável na caçamba do veículo; pintura na cor branca 
original de fábrica e da linha de produção. Motorização mínima: motor à diesel, com turbo compressor e intercooler", 
que utilize o combustível Diesel, com potência mínima de 163cv; transmissão manual ou automática, de no mínimo 5 
marchas à frente e uma à ré; com sistema de tração 4x4 normal, com acionamento eletrônico no interior da cabine; com 
opção de bloqueio do diferencial com acionamento no interior da cabine; Torque líquido Máximo não inferior a 38,2 
Kgfm; controle de tração e estabilidade; capacidade do tanque de combustível a diesel com no mínimo 75 litros: direção 
hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica original de fábrica; ar-condicionado; air-bag duplo frontal; apoios de cabeça com 
regulagem de altura nos bancos dianteiros e traseiros; cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de 
altura; espelhos retrovisores externos elétricos com comando interno; Lâmpadas dos faróis dianteiros e lanternas 
traseiras, ou próximo a estes com acionamento na cabine, devidamente instalado. Faróis auxiliares de neblina originais 
de fábrica. Sensor de estacionamento e câmera de ré. ACESSÓRIOS: rádio AM/FM, USB/MP3, bluetooth; Jogo de 
tapetes de borracha; Chapa protetora do motor e Carter; fornecimento com instalação de película insulfilm nos vidros 
laterais e traseiro dos veículos, no percentual de transparência mínimo exigido na legislação; ferramentas e acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN (macaco, chave de rodas, pneu reserva, extintor de incêndio e triângulo). Durante 
o período da garantia a assistência técnica será prestada pelo fornecedor do(s) bem(ns), ou através de concessionária 
autorizada as suas custas e que este 

Valor Unit.: 258.000,00 	 Total Item: 258.000,00 Quantidade: 1 

LOTE 2 Quant.: 1 Total: 210.000,00 

Item: 1 	Unidade: UND 

210.000,00 

Modelo: SPIN 1.8 

Num: 079 

Marca: CHEVROLET 

Descrição: Veículo automotor com 07 (sete) lugares —0 (zero) km. Especificações mínimas: Veículo automotor, com 07 
(sete) lugares, zero quilometro, 0km. Ano/Modelo: 2022/2023: Fabricação nacional; no mínimo, devidamente licenciado 
e emplacado no Município de Quixadá-CE, com primeiro emplacamento em nome da Secretaria Municipal da 
Educação; manual do proprietário, termos de garantia, Certificado de Registro de Veículo - CRV e Certificado de 
Registro e Licenciamento de Veículo; seguro DPVAT do exercício atual pagos. Veículo 7 lugares; Airbag duplo; Alarme 
Anti-furto; Assistente de partida em aclive; Controle eletrônico de estabilidade e tração; Luzes indicadoras de direção 
laterais; Lanterna de neblina; Regulagem de altura dos faróis; Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("lsofix e 
Top Tether"); Alavanca do freio de mão com detalhe cromado; Maçanetas externas na cor do veículo; Painel de 
instrumentos em preto "Jet Black"; Conjunto roda de aço e pneu sobressalente aro 16"; Trava elétrica da tampa de 
combustível; Ar condicionado; Chave tipo canivete dobrável; Coluna de direção com regulagem em altura; Limpador e 
lavador elétrico do vidro traseiro; Painel de instrumentos com Conta-giros, hodômetro parcial, marcador de nível de 
combustível e demais funções; Trava elétrica das portas com acionamento na chave; Vidro elétrico nas portas com 
acionamento por "um toque", anti esmagamento e abertura/fechamento automático pela chave; Banco do motorista 
com regulagem de altura; Banco da segunda fileira bipartido e rebatível; Banco da segunda fileira corrediço; Encostos 
de cabeça laterais e central do banco da segunda fileira; Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de 
altura; Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo; Rack de teto; Cobertura do porta-malas; Sensor de 
estacionamento traseiro; Controles de Rádio e do Celular no Volante; Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao 
toque de 7", integração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM, Entrada USB, 
Função Audio Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e configurações do veículo; Conjunto de alto falantes - 4 
unidades; Luz de posição em LED; Faróis de neblina; Grade frontal com detalhes cromados; Maçanetas internas 
cromadas: Parachoques pintados na cor do veículo com detalhes traseiros cromados: Roda de alumínio aro 16"; 
Volante com revestimento premium e detalhes na cor prata; Computador de bordo com mostrador n 

Quantidade: 1 Valor Unit.: 210.000,00 	 Total Item: 210.000,00 
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MUNICIPIO DE QUIXADA 
QUIXADÁ-CE 

RELATÓRIO DE LANCES 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.08.03.1 
Processo Administrativo N° 2022.08.03.1 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: JOSÉ IVAN DE PAIVA JUNIOR 

Data de Publicação: 09/08/2022 11:23:45 

LOTE 1 - ITEM 1 

06/09/2022 09:04:55 TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS 
LTDA 

VÁLIDO 	 292,554.33 

0610912022 09:04:55 AVANTI COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 

VÁLIDO 	 300,000.00 

06/09/2022 09:04:55 FORT MOTORS LTDA 

VÁLIDO 	 292,000.00 

06/09/2022 09:07:01 TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS 
LTDA 

VALIDO 
	

291,900.00 

\' 	ca 

\. coisissAD 

06/09/2022 09:07:22 AVANTI COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 

VÁLIDO 	 290,000.00 

06/09/2022 09:08:57 TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS 
LTDA 

VÁLIDO 
	

289,000.00 

06/09/2022 09:12:22 FORT MOTORS LTDA 

VALIDO 	 285,000.00 

0610912022 09:13:09 TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS 
LTDA 

VÁLIDO 
	

284,000.00 

06/09/2022 09:13:22 FORT MOTORS LTDA 

	

Ø
VÁLIDO 	 260,000.00 

06/09/2022 09:14:30 TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS 
LTDA 

	

VÁLIDO 	 258,000.00 

LOTE 2 - ITEM 2 

06/09/2022 09:04:55 TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS 
LTDA 

VÁLIDO 
	

211,626.67 

06/09/2022 09:07:55 TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS 
LTDA 

VALIDO 
	

210,000.00 
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MUNICIPIO DE QUIXADA 
QUIXADÁ-C E 

ATA DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.08.03.1 
Processo Administrativo N° 2022.08.03.1 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR 

Data de Publicação: 09/08/2022 11:23:45 

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 13/09/2022 09:30:20 
ITEM 1 

VALORES UNITÁRIOS FINAIS 
sem: 1 	Unidade: UND 	 Marca: CHEVROLET 	 Modelo: SiO 

Descrição: Veículo automotor tipo caminhonete pick up 4x4 —0 (zero) km. Especificações mínimas: Veículo automotor, tipo 
caminhonete "pick-up" 4x4, zero quilometro, ano/modelo 2022/2023, no mínimo, devidamente licenciado e emplacado no Município 
de Quixadá-CE, com primeiro emplacamento em nome da Secretaria Municipal da Educação; manual do proprietário, termos de 
garantia, Certificado de Registro de Veículo - CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; seguro DPVAT do exercício 
atual pagos; capacidade de transporte para 05(cinco) pessoas (motorista + 4 passageiros); 04 portas laterais; Vidros das portas com 
acionamento elétrico, originais de fábrica; capota marítima com aplicação de um revestimento de poliuretano, impermeável na 
caçamba do veículo; pintura na cor branca original de fábrica e da linha de produção. Motorização mínima: motor á diesel, com turbo 
compressor e 'intercooler", que utilize o combustível Diesel, com potência mínima de 163cv; transmissão manual ou automática, de 
no mínimo 5 marchas à frente e uma à ré; com sistema de tração 4x4 normal, com acionamento eletrônico no interior da cabine; com 
opção de bloqueio do diferencial com acionamento no interior da cabine; Torque líquido Máximo não inferior a 38,2 Kgfm; controle de 
tração e estabilidade; capacidade do tanque de combustível a diesel com no mínimo 75 litros; direção hidráulica, elétrica ou 
eletrohidráulica original de fábrica; ar-condicionado; air-bag duplo frontal; apoios de cabeça com regulagem de altura nos bancos 
dianteiros e traseiros; cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura; espelhos retrovisores externos elétricos 
com comando interno; Lâmpadas dos faróis dianteiros e lanternas traseiras, ou próximo a estes com acionamento na cabine, 
devidamente instalado. Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica. Sensor de estacionamento e câmera de ré. ACESSÓRIOS: 
rádio AM/FM, USB/MP3, bluetooth; Jogo de tapetes de borracha; Chapa protetora do motor e Carter; fornecimento com instalação de 
película insulfllm nos vidros laterais e traseiro dos veículos, no percentual de transparência mínimo exigido na legislação; ferramentas 
e acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN (macaco, chave de rodas, pneu reserva, extintor de incêndio e triângulo). Durante 
o período da garantia a assistência técnica será prestada pelo fornecedor do(s) bem(ns), ou através de concessionária autorizada as 
suas custas e que este 
Quantidade: 1 	 Valor Unit.: 258.000,00 Valor Total: 258.000,00 

o CLASSIFICAÇÃO 

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME 

1 TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 	005 	17.161.125/0001-04 292.554,33 258.000,00 Não 

2 FORT MOTORS LTDA 021 	26.644.506/0001-27 292.000,00 260.000,00 Não 

3 AVANTI COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 060 	37.666.598/0001-62 

DESCLASSIFICADOS 

300.000,00 290.000,00 Sim 

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME 

INABILITADOS 

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME 

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 13/09/2022 09:30:20 
ITEM 2 

VALORES UNITÁRIOS FINAIS 
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Item: 1 	Unidade: UND 
	

Marca: CHEVROLET 	 Modelo: SPIN 1.8 

Descrição: Veículo automotor com 07 (sete) lugares —0 (zero) km. Especificações mínimas: Veículo automotor, com 07 (sete) 
lugares, zero quilometro, 0km. Ano/Modelo: 2022/2023; Fabricação nacional; no mínimo, devidamente licenciado e emplacado no 
Município de Quixadá-CE, com primeiro emplacamento em nome da Secretaria Municipal da Educação; manual do proprietário, 
termos de garantia, Certificado de Registro de Veículo - CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo; seguro DPVAT 
do exercício atual pagos. Veículo 7 lugares; Airbag duplo; Alarme Anti-furto; Assistente de partida em aclive; Controle eletrônico de 
estabilidade e tração; Luzes indicadoras de direção laterais; Lanterna de neblina; Regulagem de altura dos faróis; Sistema de fixação 
de cadeiras para crianças ("lsofix e Top Tether'); Alavanca do freio de mão com detalhe cromado; Maçanetas externas na cor do 
veículo; Painel de instrumentos em preto "Jet Black"; Conjunto roda de aço e pneu sobressalente aro 16"; Trava elétrica da tampa de 
combustível; Ar condicionado; Chave tipo canivete dobrável; Coluna de direção com regulagem em altura; Limpador e lavador 
elétrico do vidro traseiro; Painel de instrumentos com Conta-giros, hodômetro parcial, marcador de nível de combustível e demais 
funções; Trava elétrica das portas com acionamento na chave; Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um toque", anti 
esmagamento e abertura/fechamento automático pela chave; Banco do motorista com regulagem de altura; Banco da segunda fileira 
bipartido e rebatível; Banco da segunda fileira corrediço; Encostos de cabeça laterais e central do banco da segunda fileira; Encosto 
de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura; Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo; Rack de teto; 
Cobertura do porta-malas; Sensor de estacionamento traseiro; Controles de Rádio e do Celular no Volante; Chevrolet MyLink, com 
Tela LCD sensível ao toque de 7", integração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM, Entrada 
SB, Função Audio Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e configurações do veículo; Conjunto de alto falantes - 4 unidades; 

Luz de posição em LED; Faróis de neblina; Grade frontal com detalhes cromados; Maçanetas internas cromadas; Parachoques 
pintados na cor do veículo com detalhes traseiros cromados; Roda de alumínio aro 16"; Volante com revestimento premium e 
detalhes na cor prata; Computador de bordo com mostrador n 
Quantidade: 1 Valor Unit.: 210.000,00 Valor Total: 210.000,00 

CLASSIFICAÇÃO 

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME 

1 TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 	079 	17.161.125/0001-04 211.626,67 210.000,00 Não 

DESCLASSIFICADOS 

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME 

INABILITADOS 

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME 

. 	't AUTORIDADE: VERUZIA JARMI 0E QUEIROZ  
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