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Camamu

Atas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018PESRP/2022
O MUNICÍPIO DE CAMAMU, sediado na Praça Dr. Pirajá da Silva, 275 – Centro –
Camamu – Bahia - CEP: 45445-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.753.306/0001-60,
neste ato representado pelo Prefeito Enoc Souza Silva, e o Sr. Secretário de Educação e
Cultura, QUIEVILIN SOUZA DOS SANTOS considerando o julgamento da licitação na
modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº
018PESRP/2022, Processo Administrativo nº 128/2022, RESOLVE REGISTRAR OS
PREÇOS para Registro de preço para aquisição de veículo automotor, zero quilometro, tipo
Pick up e utilitário tipo furgão, visando atender as demandas da Secretaria de Educação e
Cultura, durante o período de validade da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
oferecidos pela empresa BRIONE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n°
06.276.991/0002-05, estabelecida na Avenida Antônio Carlos Magalhães nº 950/A ,Rodovia
BA 001,km 00 – São Felix – Valença - BA, neste ato representada pelo Sr. Rafael Araújo
Rodrigues, inscrito no CPF/MF nº 053.062.125-81, classificada em primeiro lugar para o item
abaixo discriminado, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Eletrônico
nº018PESRP/2022:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

01

VEÍCULO PICAPE, novo, 0 Km
(zero quilômetro), Tração 4x2,
carroceria com 5 (cinco) portas, tipo
de carroceria picape, Direção
Elétrica,
Motor
Flex,
Ar
condicionado com garantia de
fábrica, Capacidade para 05 (cinco)
pessoas,
Cor
sólida
branca.
Ano/Modelo:
2022
mínimo,
DADOS
TECNICOS:
Motorização mínima 1.3 - TURBO Potência líquida máxima não
inferior a 180 cv - Torque liquido
Máximo não inferior a 27,5 Kgfm –
Cambio automático 06 (seis)
marchas - Entre-eixos: mínimo de
2990 mm. – Capacidade mínima de
carga: 750kg - Equipamentos: Freio ABS – Controle de tração –
Airbags Laterais, cortina e Frontal –
Cinto de três pontos para todos os
ocupantes – Travas elétricas – Vidro
elétrico dianteiro e traseiro Controle
de
estabilidade;
ferramentas
e
acessórios
obrigatórios
exigidos
pelo
COTRAN e Manual do Proprietário
do Veículo.

UND. QUANT.

UN

01

MARCA
MODELO

V. UNIT.

V. GLOBAL

FIAT

R$143.500,00

143.500,00
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03

CARRO - veiculo novo 0 (zero
quilometro) km, utilitário tipo
FURGÃO,
direção
hidráulica,
motor mínimo 1.4 flex, potencia
mínima de 84 cv, ano fabricação
2022, ano modelo mínimo 2022,
capacidade para 02 pessoas, na cor
branco, equipado com no mínimo ar
condicionado, distancia mínima do
Entre-eixos de 2716,0 mm, pneus
aro 14", Capacidade mínima de
carga: 650kg, demais equipamentos
exigidos pelo CONTRAN. Veículo
deverá estar cadastrado na BIN para
poder
ser
realizado
o
1º
emplacamento em nome do
Órgão solicitante conforme normas
e deliberações do CONTRAN e
DENATRAN.

UN

01

FIAT

108.400,00

108.400,00

VALOR TOTAL: R$ 251.900,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL E NOVECENTOS REAIS).

CLÁUSULA I – DOS PRAZOS E PREÇOS:
O bem será entregue de uma só vez conforme Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou
Execução.
A presente Ata tem validade de 06 (seis) meses, a partir da data de sua assinatura.
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de
Registro de Preços.
A empresa detentora do registro assume o compromisso de fornecer o produto solicitado e
executar o serviço na quantidade definida no pedido a ser emitido pelo Município de
Camamu/BA, pelo preço registrado e nas condições constantes do edital, durante o prazo de
validade desta Ata de Registro de Preços.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a empresa detentora deverá, a cada fatura
emitida, comprovar sua regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda
perante a Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO:
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Camamu
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/93.
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A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles
poderão advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar,
não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser
convocados os fornecedores/prestadores remanescentes, na ordem de classificação, para fazêlo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao
preço, independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei nº 8.666/93.
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de
mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de
interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua fornecimento
compatível com o solicitado pelo Município, observado às condições do edital e o Preço
Registrado.
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA:
O bem será entregue de uma só vez conforme Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou
Execução.
Caso o bem não corresponda ao exigido pelo edital, o fornecedor deverá providenciar no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, a sua substituição, visando ao atendimento das especificações,
sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES:
Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução
e/ou fornecimento/serviço, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo
primeiro) dia, pelo atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem
prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa
tratada nesta Cláusula:
* pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
* pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e
* pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar
dentro dos quinze dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
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e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte,
quando o atraso do fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela
CONTRATADA e aceito pela Administração da Prefeitura Municipal de Camamu que fixará
novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO:
A inexecução total ou parcial enseja a rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei
nº 8.666/93.
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a
seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas,
até que a Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da
incidência das sanções previstas no edital e na Lei nº 8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no
Artigo 79 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
O Registro de Preços do fornecedor/prestador poderá ser cancelado, garantida prévia defesa,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes
hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O fornecedor/prestador não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de
Preços;
b) O fornecedor/prestador der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do
Registro de Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do art.
78 da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.
II – Pelo Fornecedor/prestador, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao
Registro de Preços.
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município,
sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
A solicitação do FORNECEDOR/PRESTADOR para cancelamento do Registro de Preços,
não desobriga do fornecimento dos produtos e/ou execução, até a decisão do Município, a
qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
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As despesas decorrente deste Contrato correrão, à conta dos recursos consignados para o
exercício de 2022, sob a seguinte classificação: Unidade: 05.01 - Classificação Econômica:
FUNDEB VAAT INVESTIMENTO 4490.52.00 - Projeto/Atividade:2013 e Fonte: 19.
* Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos
Orçamentários de quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA VIII – DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Camamu/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da
presente Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que
seja.
Camamu-BA, 03 de outubro de 2022.

________________________________________________
MUNÍCIPIO DE CAMAMU
ENOC SOUZA SILVA

________________________________________________
BRIONE VEICULOS LTDA
CNPJ Nº 06.276.991/0002-05
Representante: Rafael Araújo Rodrigues
RG nº 12.686.599-08– SSP/BA
CPF/MF nº 053.062.125-81
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018APESRP/2022
O MUNICÍPIO DE CAMAMU, sediado na Praça Dr. Pirajá da Silva, 275 – Centro –
Camamu – Bahia - CEP: 45445-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.753.306/0001-60,
neste ato representado pelo Prefeito Enoc Souza Silva, e o Sr. Secretário de Educação e
Cultura, QUIEVILIN SOUZA DOS SANTOS considerando o julgamento da licitação na
modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº
018PESRP/2022, Processo Administrativo nº 128/2022, RESOLVE REGISTRAR OS
PREÇOS para Registro de preço para aquisição de veículo automotor, zero quilometro, tipo
Pick up e utilitário tipo furgão, visando atender as demandas da Secretaria de Educação e
Cultura, durante o período de validade da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
oferecidos pela empresa S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES - EIRELI,
inscrita no CNPJ/MF n° 22.645.916/0001-31, estabelecida na Rua Capitão Neco, nº 451–
Centro – Cruzeiro/SP – CEP: 12.701-350, neste ato representada pelo Sr. Rudá Fares
Mokarzel Biondi, inscrito no CPF/MF nº 078.243.409-61, classificada em primeiro lugar para
o item abaixo discriminado, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Eletrônico
nº018PESRP/2022:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

02

02 - VEÍCULO PICK UP, novo, 0 Km
(zero quilômetro), Tração 4x4,Cabine
Dupla, carroceria com 4 (quatro) portas
laterais, sendo 02 (duas) portas laterais
dianteiras (motorista e passageiro) e 02
(duas) portas laterais traseiras (dos
lados do motorista e do passageiro,
respectivamente), Direção Hidráulica,
Motor Diesel, Número de Cilindros 4,
Ar condicionado com garantia de
fábrica, Capacidade para 05 (cinco)
pessoas,
Cor
sólida
branca.
Ano/Modelo: 2022 mínimo, DADOS
TECNICOS: - Motorização mínima 2.3
- Tração 4x4 - Potência líquida máxima
não inferior a 190 cv - Torque liquido
Máximo não inferior a 43,9 Kgfm Velocidade máxima não inferior a 160
km/h - Transmissão automatica,
mínimo de 05 (cinco) marchas à frente
e 01 (uma) a ré - Entre-eixos: mínimo
de 3000 mm. Capota. ACESSORIOS: Jogo de tapetes de borracha – Chapa
protetora do motor e Carter;
ferramentas e acessórios obrigatórios
exigidos pelo COTRAN e Manual do
Proprietário do Veículo.

UND.

QUANT.

MARCA
MODELO

V. UNIT.

V. GLOBAL

01

NISSAN
FRONTIER
4X4
DIESEL

260.000,00

260.000,00

UN

CLÁUSULA I – DOS PRAZOS E PREÇOS:
O bem será entregue de uma só vez conforme Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou
Execução.
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A presente Ata tem validade de 06 (seis) meses, a partir da data de sua assinatura.
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de
Registro de Preços.
A empresa detentora do registro assume o compromisso de fornecer o produto solicitado e
executar o serviço na quantidade definida no pedido a ser emitido pelo Município de
Camamu/BA, pelo preço registrado e nas condições constantes do edital, durante o prazo de
validade desta Ata de Registro de Preços.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a empresa detentora deverá, a cada fatura
emitida, comprovar sua regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda
perante a Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO:
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Camamu
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/93.
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles
poderão advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar,
não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser
convocados os fornecedores/prestadores remanescentes, na ordem de classificação, para fazêlo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao
preço, independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei nº 8.666/93.
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de
mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de
interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua fornecimento
compatível com o solicitado pelo Município, observado às condições do edital e o Preço
Registrado.
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA:
O bem será entregue de uma só vez conforme Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou
Execução.
Caso o bem não corresponda ao exigido pelo edital, o fornecedor deverá providenciar no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, a sua substituição, visando ao atendimento das especificações,
sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES:
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Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução
e/ou fornecimento/serviço, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo
primeiro) dia, pelo atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem
prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa
tratada nesta Cláusula:
* pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
* pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e
* pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar
dentro dos quinze dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte,
quando o atraso do fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela
CONTRATADA e aceito pela Administração da Prefeitura Municipal de Camamu que fixará
novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO:
A inexecução total ou parcial enseja a rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei
nº 8.666/93.
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a
seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas,
até que a Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da
incidência das sanções previstas no edital e na Lei nº 8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no
Artigo 79 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
O Registro de Preços do fornecedor/prestador poderá ser cancelado, garantida prévia defesa,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes
hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O fornecedor/prestador não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de
Preços;
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b) O fornecedor/prestador der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do
Registro de Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do art.
78 da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.
II – Pelo Fornecedor/prestador, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao
Registro de Preços.
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município,
sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
A solicitação do FORNECEDOR/PRESTADOR para cancelamento do Registro de Preços,
não desobriga do fornecimento dos produtos e/ou execução, até a decisão do Município, a
qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrente deste Contrato correrão, à conta dos recursos consignados para o
exercício de 2022, sob a seguinte classificação: Unidade: 05.01 - Classificação Econômica:
FUNDEB VAAT INVESTIMENTO 4490.52.00 - Projeto/Atividade:2013 e Fonte: 19.
* Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos
Orçamentários de quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA VIII – DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Camamu/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da
presente Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que
seja.
Camamu-BA, 03 de outubro de 2022.

________________________________________________
MUNÍCIPIO DE CAMAMU
ENOC SOUZA SILVA

________________________________________________
S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES - EIRELI
CNPJ Nº 22.645.916/0001-31
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RG nº 33.945.261-4 SSP/SP
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Decretos
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ: 13.753.306/0001-60
Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45.445-000

DECRETO MUNICIPAL Nº 074/2022 DE 31 DE OUTUBRO DE 2022.

ESTABELECE PONTO FACULTATIVO
NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAMU – ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Orgânica do Município e

CONSIDERANDO que o dia 01 de novembro, terça-feira, é véspera do
Feriado Nacional, dia 02 de novembro, referente ao Dia de Finados.
CONSIDERANDO ainda, que a concessão do ponto facultativo não acarretará
prejuízos para os serviços públicos prestados pela Administração Municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º. - Fica decretado Ponto Facultativo o dia 01 de novembro de 2022, nas
repartições públicas municipais, incluindo o Ponto SAC, em virtude do Feriado do Dia
de Finados no dia 02 de novembro.
Art. 2º - Não se aplica ao disposto no Art. 1º, os serviços indispensáveis do
Município, em razão da tipicidade dos serviços executados, como os essenciais à saúde,
limpeza urbana, coleta de lixo e a guarda municipal, bem como os serviços essenciais
inadiáveis, cuja a sua inexecução leve a prejuízos ao Poder Público e/ou terceiros.
Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Camamu, em 31 de Outubro de 2022.

ENOC SOUZA SILVA
Prefeito Municipal

PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 275 –TEL: (73) 3255-1483 – CEP: 45445-000 - CAMAMU-BA.
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Homologações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018PESRP/2022

O Município de Camamu/Bahia, através de seu Prefeito, torna público que homologou em
03.10.2022 Pregão Eletrônico 018PESRP/2022. Registro de preço para aquisição de veículo
automotor, zero quilometro, tipo Pick up e utilitário tipo furgão, visando atender as demandas da
Secretaria de Educação e Cultura, Tipo: Menor Preço por item, conforme quadro a seguir:

ITÉM

LICITANTE
CLASSIFICADO EM
1º LUGAR:

VALOR (R$)

01 -VEÍCULO PICAPE, novo, 0 Km (zero quilômetro),
Tração 4x2, carroceria com 5 (cinco) portas, tipo de
carroceria picape, Direção Elétrica, Motor Flex, Ar
condicionado com garantia de fábrica, Capacidade para 05
(cinco) pessoas, Cor sólida branca. Ano/Modelo: 2022
mínimo, DADOS TECNICOS: - Motorização mínima 1.3 TURBO - Potência líquida máxima não inferior a 180 cv Torque liquido Máximo não inferior a 27,5 Kgfm – Cambio
automático 06 (seis) marchas - Entre-eixos: mínimo de 2990
mm. – Capacidade mínima de carga: 750kg - Equipamentos:
- Freio ABS – Controle de tração – Airbags Laterais, cortina
e Frontal – Cinto de três pontos para todos os ocupantes –
Travas elétricas – Vidro elétrico dianteiro e traseiro Controle de estabilidade; ferramentas e acessórios
obrigatórios exigidos pelo COTRAN e Manual do Proprietário
do Veículo.

BRIONE VEICULOS
LTDA

143.500,00

VEÍCULO PICK UP, novo, 0 Km (zero quilômetro), Tração
4x4,Cabine Dupla, carroceria com 4 (quatro) portas laterais,
sendo 02 (duas) portas laterais dianteiras (motorista e
passageiro) e 02 (duas) portas laterais traseiras (dos lados
do motorista e do passageiro, respectivamente), Direção
Hidráulica, Motor Diesel, Número de Cilindros 4, Ar
condicionado com garantia de fábrica, Capacidade para 05
(cinco) pessoas, Cor sólida branca. Ano/Modelo: 2022
mínimo, DADOS TECNICOS: - Motorização mínima 2.3 Tração 4x4 - Potência líquida máxima não inferior a 190 cv Torque liquido Máximo não inferior a 43,9 Kgfm - Velocidade
máxima não inferior a 160 km/h - Transmissão automatica,
mínimo de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) a ré Entre-eixos: mínimo de 3000 mm. Capota. ACESSORIOS: Jogo de tapetes de borracha – Chapa protetora do motor e
Carter; ferramentas e acessórios obrigatórios exigidos pelo
COTRAN e Manual do Proprietário do Veículo.

S3
EMPREENDIMENT
OS COMERCIO E
LOCACOES EIRELI

260.000,00
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03 – CARRO - veiculo novo 0 (zero quilometro) km, utilitário
tipo FURGÃO, direção hidráulica, motor mínimo 1.4 flex,
potencia mínima de 84 cv, ano fabricação 2022, ano modelo
mínimo 2022, capacidade para 02 pessoas, na cor branco,
equipado com no mínimo ar condicionado, distancia mínima
do Entre-eixos de 2716,0 mm, pneus aro 14", Capacidade
mínima de carga: 650kg, demais equipamentos exigidos
pelo CONTRAN. Veículo deverá estar cadastrado na BIN
para poder ser realizado o 1º emplacamento em nome do
Órgão solicitante conforme normas e deliberações do
CONTRAN e DENATRAN.

BRIONE VEICULOS
LTDA

Camamu/BA, 03 de outubro de 2022

Enoc Souza Silva
Prefeito Municipal
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Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ Nº 13.753.306/0001-60
RESULTADO FINAL PREGÃO ELETRÔNICO 018PESRP/2022
O Município de Camamu torna público que em 29/09/2022 foram adjudicados os objetos do Pregão
Eletrônico 018PESRP/2022, Registro de preço para aquisição de veículo automotor, zero
quilometro, tipo Pick up e utilitário tipo furgão, visando atender as demandas da Secretaria de
Educação e Cultura.

ITÉM

LICITANTE
CLASSIFICADO EM
1º LUGAR:

VALOR (R$)

01 -VEÍCULO PICAPE, novo, 0 Km (zero quilômetro), Tração 4x2,
carroceria com 5 (cinco) portas, tipo de carroceria picape, Direção
Elétrica, Motor Flex, Ar condicionado com garantia de fábrica,
Capacidade para 05 (cinco) pessoas, Cor sólida branca. Ano/Modelo:
2022 mínimo, DADOS TECNICOS: - Motorização mínima 1.3 - TURBO
- Potência líquida máxima não inferior a 180 cv - Torque liquido Máximo
não inferior a 27,5 Kgfm – Cambio automático 06 (seis) marchas - Entreeixos: mínimo de 2990 mm. – Capacidade mínima de carga: 750kg Equipamentos: - Freio ABS – Controle de tração – Airbags Laterais,
cortina e Frontal – Cinto de três pontos para todos os ocupantes – Travas
elétricas – Vidro elétrico dianteiro e traseiro - Controle de estabilidade;
ferramentas e acessórios obrigatórios exigidos pelo COTRAN e Manual
do Proprietário do Veículo.

BRIONE VEICULOS
LTDA

143.500,00

02 - VEÍCULO PICK UP, novo, 0 Km (zero quilômetro), Tração
4x4,Cabine Dupla, carroceria com 4 (quatro) portas laterais, sendo 02
(duas) portas laterais dianteiras (motorista e passageiro) e 02 (duas) portas
laterais traseiras (dos lados do motorista e do passageiro,
respectivamente), Direção Hidráulica, Motor Diesel, Número de Cilindros
4, Ar condicionado com garantia de fábrica, Capacidade para 05 (cinco)
pessoas, Cor sólida branca. Ano/Modelo: 2022 mínimo, DADOS
TECNICOS: - Motorização mínima 2.3 - Tração 4x4 - Potência líquida
máxima não inferior a 190 cv - Torque liquido Máximo não inferior a
43,9 Kgfm - Velocidade máxima não inferior a 160 km/h - Transmissão
automatica, mínimo de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) a ré Entre-eixos: mínimo de 3000 mm. Capota. ACESSORIOS: - Jogo de
tapetes de borracha – Chapa protetora do motor e Carter; ferramentas e
acessórios obrigatórios exigidos pelo COTRAN e Manual do Proprietário
do Veículo.

S3
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E
LOCACOES - EIRELI

260.000,00

03 – CARRO - veiculo novo 0 (zero quilometro) km, utilitário tipo
FURGÃO, direção hidráulica, motor mínimo 1.4 flex, potencia mínima de
84 cv, ano fabricação 2022, ano modelo mínimo 2022, capacidade para
02 pessoas, na cor branco, equipado com no mínimo ar condicionado,
distancia mínima do Entre-eixos de 2716,0 mm, pneus aro 14",
Capacidade mínima de carga: 650kg, demais equipamentos exigidos pelo
CONTRAN. Veículo deverá estar cadastrado na BIN para poder ser
realizado o 1º emplacamento em nome do Órgão solicitante conforme
normas e deliberações do CONTRAN e DENATRAN.

BRIONE VEICULOS
LTDA

108.400,00

Camamu/BA, 30 de setembro de 2022.
Sayonara Cruz Mendes Passos
Pregoeira Oficial
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