
Consulta Ata do Pregão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 1/2021

Às 10:14 horas do dia 19 de abril de 2021, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal 202021 de 10/02/2021 para, em atendimento às disposições contidas no
Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 1137833 , realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 1/2021.
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de 02 (dois) veículos automotores,
para atendimento das necessidades do Crea-PB. 1.2. O veículo do subitem 1.1. Deve ter como primeiro proprietário o
CREA-PB, não sendo possível a transferência de outro proprietário. 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: AUTOMÓVEL
Descrição Complementar: Aquisição de 02 (dois) veículos 1.0, TURBO, bi- combustível (gasolina e álcool), conforme
as especificações abaixo: a) Ano de fabricação 2021 ou superior; b) Ar condicionado; c) Capacidade para até 05 (cinco)
passageiros incluindo o motorista; d) Zero quilômetro; será considerado veículo novo (zero quilômetro) o veículo antes
do seu registro e licenciamento; e) Cor branca; f) No mínimo 02 (dois) air bags frontais; g) Potência do motor: de no
mínimo 116 CV tanto para gasolina como álcool; h) 05(cinco) portas, sendo 04 (quatro) laterais e 1 de acesso ao porta
malas; i) Freios ABS j) Combustível: motor flex (gasolina/álcool) l) Direção Hidráulica ou elétrica; m) Vidros e travas
elétricas nas quatro portas; n) Sistema de alarme ou dispositivo antifurto original de fábrica; o) Jogo de tapetes; p)
Protetor de Cárter q) Equipado com os demais itens e acessórios de segurança exigidos por lei; r) Garantia mínima de
03 (três) anos. s) Película.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 138.760,0000 Intervalo Mínimo Entre Lances: -
Situação: Cancelado

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

SERGIO QUIRINO DE ALMEIDA
Pregoeiro Oficial

ANTONIO CESAR PEREIRA MOURA
Equipe de Apoio

FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL
Equipe de Apoio

RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA
Equipe de Apoio
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