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TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A Pregoeira Maiulli da Silva Souza adjudica o presente procedimento de licitação, uma vez
que, de acordo com os instrumentos ora apresentados no presente processo tudo transcorreu
dentro da legalidade e nos preceitos da Lei Federal nº 10.520/02 e pela Lei Nº 8.666 de 21 de
junho de 1993 e suas demais alterações, e como não há qualquer recurso pendente.
01 - ADJUDICAÇÃO a presente Licitação nestes termos:
a) Pregão Eletrônico nº: 002/2016
b) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
c) Data da Adjudicação: 12/12/2016
d) Objeto da Licitação: Veículos tipo HATCH e FURGÃO.
e) Fornecedores e Itens Vencedores:
COUTIN ESCRITORIO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.891.642/0001-41

Item Quantidade
1.

Unid.

Especificação

Unid.

Veículo
Novo
/
zero
quilômetros / Ano/Modelo
2017 / Fabricação Nacional /
Cor Branca / capacidade para
05 pessoas / Modelo: no
mínimo correspondente à
data da Nota Fiscal e da linha
de produção / Com as
seguintes especificações e
características
mínimas:
Motor movido à gasolina e
etanol, com 85cv de potência
e 1.360 cm³ / Alarme antifurto
/ Ar condicionado / AirBag
motorista e passageiro /
Apoio de cabeça traseiros
rebaixados com regulagem
de altura / Banco do motorista
com regulagem de altura /
Bancos forrados em tecido,
com
apoio
de
cabeça
ajustável / Chapa de proteção
do motor (Cárter) /Cintos de
segurança dianteiros 03 (três)
pontos
retráteis,
com
regulagem de altura / Cintos
de
segurança
traseiros
laterais / 03 (três) pontos
retráteis e central fixo de 2
pontos / Desembaçador do
vidro traseiro / Direção
hidráulica
ou
elétrica /
Embreagem
com
acionamento
hidráulico
/Faróis de neblina / Freios
ABS
/
Motor
1.5
/
Retrovisores externos com

05

Marca e
modelo
COUTIN

Preço Unitário

Preço Total

R$ 49.436,67

R$ 247.183,35
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2.

01

Unid.

comando interno mecânico /
Pneus 165/70 R14 / Portas 04
/ Multimídia / Rádio CD MP3 /
Travas elétricas /Transmissão
manual com 05 (cinco) /
Marchas sincronizadas a
frente e uma a ré / Vidros
elétricos com interface /
Válvula
antirrefluxo
do
combustível / Distância entre
eixos de no mínimo 2.300mm
/ Altura do veículo (vazio) de
no
mínimo
1.400mm
/
Capacidade do bagageiro de
no mínimo 265 litros / Jogos
de tapetes de borracha; Pneu
estepe, macaco, triângulo,
chave de rodas e extintor de
incêndio /Garantia mínima de
1 (um) ano / Demais itens
exigidos
pelo
Código
Nacional
de
Trânsito /
Plotagem
nas
laterais,
conforme layout enviado pelo
CREF
/Sistema
Elétrico:
bateria de no mínimo 45
ampères / Barra de proteção
nas portas.
Veículo Novo / zero quilômetros
/ Ano/Modelo 2017 / Fabricação
Nacional
/
Cor
Branca,
capacidade para 03 pessoas /
Modelo:
no
mínimo
correspondente à data da Nota
Fiscal e da linha de produção /
Com as seguintes especificações
e
características
mínimas:
Movido à Diesel / Mínimo de
120 cv de potência / Alarme
Antifurto / Ar condicionado
quente e frio /
ventilação
otimizada / Porta – copos nas
laterais e no painel / Porta –
objetos no teto e nas portas /
AirBag
de
motorista
e
passageiros / Banco do com
apoio de cabeça e regulagem de
altura / Bancos forrados em
tecido / Cintos de segurança de 3
pontos em todos os bancos com
regulagem de altura / Protetor de
Cárter do motor e da caixa de
câmbio / Grade de proteção atrás
do
motorista
(separação
carga/cabine)
/
Direção
Hidráulica / Embreagem com
acionamento hidráulico /Faróis
de neblina com lâmpadas
alógenos com regulagem elétrica
de altura / Freio a disco,
ventilados na dianteira e sólidos
na traseira, com ABS / Sensor de
estacionamento / Mínimo de
motor de 2.3 / Retrovisores

COUTIN

R$ 121.935,00

R$ 121.935,00
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3

externos com regulagem elétrica
com dupla visão / Retrovisores
externos com setas de direção
integradas / Roda 225/65 R16 /
Rodas de aço aro 16" /
Multimídia / Rádio CD MP3
com conexão USB e auxiliar /
Sistema de som com auto
falantes / Alça de fixação no
compartilhamento de carga /
Chave com
comando de
travamento a distância por
radiofreqüência / Barras de
proteção lateral nas portas /
Marcha de transmissão manual
de 6 velocidades + 1 marcha ré
05 Portas / Vidros elétricos com
interface
/
Tanque
de
combustível
com
volume
mínimo de 60 litros / Válvula
antirrefluxo do combustível /
Relógio digital no conjunto de
mostradores / Garantia mínima
de 1 ano / Iluminação no
compartilhamento de carga /
Revestimento do assoalho em
carpete / Jogos de tapetes de
borracha / Pneu estepe, macaco,
triângulo, chave de rodas e
extintor de incêndio / Demais
itens exigidos pelo Código
Nacional de Trânsito / Plotagem
nas portas laterais, capô do
motor e no baú, conforme layout
fornecido pelo CREF / Sistema
elétrico completo / Bateria de no
mínimo 95 âmperes

PREÇO TOTAL: R$ 369.118,35 (trezentos e sessenta e nove mil cento e dezoito reais e trinta e cinco
centavos)

EMPRESA VENCEDORA
COUTIN ESCRITORIO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.891.642/0001-41

Florianópolis, 12 de dezembro de 2016.

Maiulli da Silva Souza
Pregoeira Oficial do CREF3/SC
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