
Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Item 1: Veículos Novos, 0 Km, Tipo Passeio

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas IniciaisPreço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R$ 110.000,00R$ 110.000,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para aquisição de 03 (três) veículos novos, zero km,

hatch, compacto, ano de fabricação/modelo mínimo do ano da contratação, com

capacidade para 05 (cinco) lugares, atendendo às necessidades do

Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde..

Data:Data: 29/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:662021 / UASG:450996

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 29/09/2021 18:06

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 18/10/2021 16:47:53  (IP: 167.250.72.128)Relatório gerado no dia 18/10/2021 16:47:53  (IP: 167.250.72.128)

ESTADO DO PARÁESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA

CNPJ: 01613320/0001-80CNPJ: 01613320/0001-80
ADMINISTRAÇÃO 2021 a 2024ADMINISTRAÇÃO 2021 a 2024

Responsável: Responsável: LEONARDO BASSALO MENEZESLEONARDO BASSALO MENEZES Departamento: Departamento: Departamento de ComprasDepartamento de Compras

Relatório de Cotação: Aquisição de Veículos Novos, 0 Km, Tipo Passeio para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Ponta/PA, Secretarias e Fundos

Pesquisa realizada entre 18/10/2021 14:11:50 e 18/10/2021 14:58:04Pesquisa realizada entre 18/10/2021 14:11:50 e 18/10/2021 14:58:04

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem PreçosPreços QuantidadeQuantidade
PreçoPreço

EstimadoEstimado
PercentualPercentual

PreçoPreço

EstimadoEstimado

CalculadoCalculado

TotalTotal

1) Veículos Novos, 0 Km, Tipo Passeio 3 3 Unidades R$ 86.933,33 (un) - R$ 86.933,33 R$ 260.799,99

Valor Global:Valor Global:   R$ 260.799,99R$ 260.799,99

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 86.933,33 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 86.933,33 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 86.933,33

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

3 Unidades Veículo de passeio com capacidade para 05 pessoas; NOVO 0KM ; Tipo Hatch de fabricação nacional; ano/modelo 2021-2022; Mo

torização 1.0
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Descrição:Descrição: AutomóvelAutomóvel - Veículo novo, 0 (zero) km, hatch, compacto, ano de

fabricação/modelo mínimo do ano da contratação; com primeiro emplacamento

em nome do Município de Pato Branco; combustível flex (etanol/gasolina);

capacidade para 05 (cinco) lugares; com 04 (quatro) portas; pintura original de

fábrica na cor branca; motorização mínima de 1.0 turbo ou 1.3 aspirado com

potência de, no mínimo, 94 CV (gasolina) e 101 CV (etanol); câmbio manual de,

no mínimo, 05 (cinco) velocidades a frente e 01 (uma) a ré; direção com

acionamento hidráulico, elétrico ou eletro-hidráulico original de fábrica; deve vir

equipado com rodas de aço e seus respectivos pneus, mais estepe, conforme

linha de montagem; tanque de combustível com capacidade mínima de 44

(quarenta e quatro) litros; porta malas com capacidade mínima de 250 (duzentos

e cinqüenta) litros; freios ABS com EBD; sistema elétrico de, no mínimo, 12 V;

com no mínimo vidros elétricos dianteiros; com trava elétrica nas quatro portas;

com sistema de ar condicionado original de fábrica; com ar quente; Rádio com

conexão USB e interface Bluetooth; com kit de ferramentas e demais itens de

segurança exigidos por lei e normas do CONTRAN; conforme especificações do

Edital.

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIALVALOR DA PROPOSTA INICIAL

40.882.988/0001-84
* VENCEDOR *

FORNECE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI R$ 110.000,00

Marca: Marca: VOLKSWAGEN                                                
Fabricante: Fabricante: VOLKSWAGEN                                                
Modelo: Modelo: FOX CONNECT 
Descrição: Descrição: Veículo novo, 0 (zero) km, hatch, compacto, ano de fabricação/modelo mínimo do ano da contratação; com primeiro emplacamento em nome do M
unicípio de Pato Branco; combustível flex (etanol/gasolina); capacidade para 05 (cinco) lugares; com 04 (quatro) portas; pintura original de fábrica na cor branca
; motorização mínima de 1.0 turbo ou 1.3 aspirado com potência de, no mínimo, 94 CV (gasolina) e 101 CV (etanol); câmbio manual de, no mínimo, 05 (cinco) vel
ocidades a frente e 01 (uma) a ré; direção com acionamento hidráulico, elétrico ou eletro-hidráulico original de fábrica; deve vir equipado com rodas de aço e se
us respectivos pneus, mais estepe, conforme linha de montagem; tanque de combustível com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) litros; porta malas 
com capacidade mínima de 250 (duzentos e cinqüenta) litros; freios ABS com EBD; sistema elétrico de, no mínimo, 12 V; com no mínimo vidros elétricos diantei
ros; com trava elétrica nas quatro portas; com sistema de ar condicionado original de fábrica; com ar quente; Rádio com conexão USB e interface Bluetooth; co
m kit de ferramentas e demais itens de segurança exigidos por lei e normas do CONTRAN; conforme especificações do Edital.                                        

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas IniciaisPreço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R$ 78.500,00R$ 78.500,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA

Objeto:Objeto: A presente licitação do tipo de menor preço, a preços fixos, tem por objeto a

aquisição do(s) EQUIPAMENTO(S) abaixo descrito(s) e de acordo com demais

especificações constantes do ANEXO 07 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Aquisição de veículo tipo Hatch - Completo, para ser utilizado como Viatura

Descaracterizada da Guarda Municipal..

Descrição:Descrição: AutomóvelAutomóvel - VEÍCULO DE PASSEIO TIPO HATCH - 95CV- veículo novo (zero km);-

tipo Hatch;- fabricação/modelo não inferior ao ano da contratação;- cor

predominante branca;- combustível gasolina e etanol (Flex);- potência mínima

efetiva líquida de 95 CV;- transmissão tipo mecânica/manual com no mínimo 5

marchas à frente (manual) e uma aré;- sistema de freios no mínimo ABS com

EBD (antitravamento);- direção: hidráulica, eletro-hidráulica ou elétrica.- ar

condicionado;- vidros e travas elétricas nas 4 portas;- alarme;- air-bag para

motorista e passageiro dianteiro;- desembaçador traseiro;- insulfilme (conforme

legislação em vigor);- capacidade de passageiros no mínimo 5 (cinco);- rodas

originais de fábrica de no mínimo 14', inclusive o estepe;- cinto de segurança

retrátil de 3 pontos com regulagem de altura nos bancos dianteiros;- cinto de

segurança retrátil de 3 pontos nos bancos laterais traseiros;- encosto de cabeça

em todos os bancos: sendo 2 nos bancos dianteiros e no minimo 2no banco

traseiro;- entrega técnica;- emplacamento em nome da Prefeitura Municipal de

Londrina -PR;(DEMAIS DESCRIÇÃO DO OBJETO NO ANEXO I DO EDITAL)

Data:Data: 03/08/2021 13:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:1662021 /

UASG:987667

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 04/08/2021 14:33

Homologação:Homologação: 16/08/2021 14:57

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIALVALOR DA PROPOSTA INICIAL

10.459.491/0001-97
* VENCEDOR *

LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA R$ 78.500,00

Relatório gerado no dia 18/10/2021 16:47:53 (IP: 167.250.72.128)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMyX%2bgMU6sAmAOvRl3s19g9ooC8r8csCwyGgQZpytxA0e 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMyX%252bgMU6sAmAOvRl3s19g9ooC8r8csCwyGgQZpytxA0e 2 / 5

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=987667&uasg=987667&numprp=1662021&Seq=1


Marca: Marca: HYUNDAI                                                
Fabricante: Fabricante: HYUNDAI                                                
Modelo: Modelo: HB20 1.6/ VISION 
Descrição: Descrição: - veículo novo (zero km); - tipo Hatch; - fabricação/modelo não inferior ao ano da contratação; - cor predominante branca; - combustível gasolina e et
anol (Flex); - potência efetiva líquida de 123 CV; - transmissão tipo mecânica/manual 6 marchas à frente (manual) e uma a ré; - sistema de freios no mínimo AB
S com EBD (antitravamento); - direção: elétrica. - ar condicionado; - vidros e travas elétricas nas 4 portas; - alarme; - air-bag para motorista e passageiro dianteir
o; - desembaçador traseiro; - insulfilme (conforme legislação em vigor); - capacidade de passageiros no mínimo 5 (cinco); - rodas originais de fábrica de no míni
mo 14', inclusive o estepe; - cinto de segurança retrátil de 3 pontos com regulagem de altura nos bancos dianteiros; - cinto de segurança retrátil de 3 pontos nos
bancos laterais traseiros; - encosto de cabeça em todos os bancos: sendo 2 nos bancos dianteiros e no minimo 2 no banco traseiro; - entrega técnica; - emplaca
mento em nome da Prefeitura Municipal de Londrina -PR; - licenciamento, seguro obrigatório e emplacamento do ano corrente pagos integralmente; - o prazo d
a garantia deve observar o prazo mínimo estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Caso o prazo de garantia indicado pelo fabricante seja maior, preva
lece este. CONVÊNIO PARANACIDADE - Logomarca conforme modelo fornecido;                                        

21.212.879/0001-05 VETOR AUTOMOVEIS LTDA R$ 78.500,00

Marca: Marca: HYUNDAI                                                
Fabricante: Fabricante: HYUNDAI                                                
Modelo: Modelo: HB20 VISION 
Descrição: Descrição: VEÍCULO DE PASSEIO TIPO HATCH - 95CV - veículo novo (zero km); - tipo Hatch; - fabricação/modelo não inferior ao ano da contratação; - cor predo
minante branca; - combustível gasolina e etanol (Flex); - potência mínima efetiva líquida de 95 CV; - transmissão tipo mecânica/manual com no mínimo 5 marc
has à frente (manual) e uma a ré; - sistema de freios no mínimo ABS com EBD (antitravamento); - direção: hidráulica, eletro-hidráulica ou elétrica. - ar condiciona
do; - vidros e travas elétricas nas 4 portas; - alarme; - air-bag para motorista e passageiro dianteiro; - desembaçador traseiro; - insulfilme (conforme legislação e
m vigor); - capacidade de passageiros no mínimo 5 (cinco); - rodas originais de fábrica de no mínimo 14', inclusive o estepe; - cinto de segurança retrátil de 3 pon
tos com regulagem de altura nos bancos dianteiros; - cinto de segurança retrátil de 3 pontos nos bancos laterais traseiros; - encosto de cabeça em todos os ba
ncos: sendo 2 nos bancos dianteiros e no minimo 2 no banco traseiro; - entrega técnica; - emplacamento em nome da Prefeitura Municipal de Londrina -PR; (DE
MAIS DESCRIÇÃO DO OBJETO NO ANEXO I DO EDITAL)                                        

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIALVALOR DA PROPOSTA INICIAL

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas IniciaisPreço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R$ 72.300,00R$ 72.300,00

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Prefeitura Municipal de Diamantina - PM DIAMANTINA

Objeto:Objeto: Aquisição de veículo automotor para atender o PROCON.

Descrição:Descrição: AutomóvelAutomóvel - Veículo transporte carga e pessoas 4 portas: Veículo novo, zero

quilômetro, tipo sedan pequeno com modelo no mínimo correspondente à data

da nota fiscal e da linha de produção comercial, com as seguintes características

mínimas. o Ano fabricação: 2021; o Ano modelo: 2021; o Mínimo de 04 portas; o

Ar condicionado; o Direção: Hidráulica ou elétrica; o Sistema de freios ABS; o Air-

bag duplo; o Travas elétricas; o Vidros elétricos; o Bicombustível; o

Desembaçador do vidro traseiro; o Motorização mínima: 1.600CC; o Apoio de

cabeças dos bancos traseiros; o Cinto de segurança em todos os bancos; o

Capacidade para 04 pessoas mais o motorista; o Calotas integrais; o Rodas em

aço estampado + pneus 185/65/ r 14; o Protetor de carter (peito de aço); o

Tapetes de borracha; o Porta malas com capacidade mínima de 460 litros; o

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 1 (um) ano ou 50.000 km, o

que ocorrer primeiro. o Cor predominante: branca pintura sólida, com para-

choques na cor do veículo

Data:Data: 24/06/2021 09:10

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:282021 / UASG:984431

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 29/06/2021 10:05

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIALVALOR DA PROPOSTA INICIAL

37.766.210/0001-03
* VENCEDOR *

CONTINENTAL REPRESENTACAO DE MAQUINAS LTDA R$ 72.300,00

Marca: Marca: RENAULT                                                
Fabricante: Fabricante: RENAULT                                                
Modelo: Modelo: LOGAN ZEN 1.6 2021/2021 
Descrição: Descrição: VEICULO ZERO KM (256392) Veículo transporte carga e pessoas 4 portas: Veículo novo, zero quilômetro, tipo sedan pequeno com modelo no mínim
o correspondente à data da nota fiscal e da linha de produção comercial, com as seguintes características mínimas: Ano fabricação: 2021; Ano modelo: 2021; 
Mínimo de 04 portas; Ar condicionado; Direção: Hidráulica ou elétrica; Sistema de freios ABS; Air-bag duplo; Travas elétricas; Vidros elétricos; Bicombustível; Des
embaçador do vidro traseiro; Motorização mínima: 1.600CC; Apoio de cabeças dos bancos traseiros; Cinto de segurança em todos os bancos; Capacidade para 
04 pessoas mais o motorista; Calotas integrais; Rodas em aço estampado + pneus 185/65/ r 14; Protetor de carter (peito de aço) Tapetes de borracha; Porta m
alas com capacidade mínima de 460 litros; Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 1 (um) ano ou 50.000 km, o que ocorrer primeiro. Cor predominan
te: branca pintura sólida, com parachoques na cor do veículo.                                        
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - Veículos Novos, 0 Km, Tipo PasseioItem 1 - Veículos Novos, 0 Km, Tipo Passeio

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
24/06/2021 e 29/09/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas IniciaisMédia das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de
dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.
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