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ATA DE PROPOSTAS
Prefeitura Municipal de Soure
Prefeitura Municipal de Soure

Registro de Preços Eletrônico - Nº 041/2021/PE/SRP

Declarações obrigatórias
Titulo Descricao

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de
habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos
4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Aquisição de veículo automotor novo com capacidade mínima de 07 (sete) lugares: devendo ter
no mínimo os seguintes requisitos /equipamentos: zero quilometro cor branco. motor de no mínimo de
1.4, e potencia mínima de 106 cv, direção hidráulica ou elétric a; ar condicionado (quente e frio); travas
elétricas das portas e porta malas; bi combustível; frete: incluso chave com controle remoto de
destravamento das portas; vidros elétricos; alarme com acionamento por controle remoto; air bag duplo
frontal e freios abs com ebd (distribuição eletrônica da força de frenagem) tanque de combustível com
capacidade de no mínimo 50 lts; câmbio manual; garantia mínima de 03 anos para peças com defeito
de fabricação do veiculo como determina o código nacional de transito fret e: incluso porta malas
mínimo de 600 litros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTO 4X4 SERVIÇO E
COMERCIO DE PEÇAS
AUTOMOTIVAS LTDA
EPP

12.965.774/0001-
36

14/07/2021 -
13:22:40

SPIN PREMIER chevrolet 1 124.000,00 124.000,00 Sim

ALIANCA COMERCIO
E S EIRELI

36.634.511/0001-
02

14/07/2021 -
16:25:02

SPIN CHEVROLET 1 109.070,00 109.070,00 Sim

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-
72

15/07/2021 -
01:06:18

Spin LS CHEVROLET 1 115.000,00 115.000,00 Não

Fornecedores divulgados.
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LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS

Pregoeiro

MAYARA MADGI DOS SANTOS OLIVEIRA

Apoio
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