
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

PREGÃO N° 35/2020

PROCESSO SA/DL N° 64/2020

OBJETO: Aquisição de veículos, zero quilômetro, dos tipos picape, furgão e motocicleta

                                EMPRESAS

Item Especificações mínimas

Javep-

Veículos, 

Peças e 

Serviços 

WP dos 

Santos – 

Mercantil de 

Veículos 

Allma Motor 

Comércio de 

Veículos 

Ltda 

1

Aquisição de veículo, tipo furgão, original ou adaptado, com especificações

mínimas: veículo novo, zero quilômetro, ano de fabricação mínimo 2020, modelo

2020, cor branca, 5 marchas a frente e 1 a ré, combustível: gasolina e etanol,

mínimo de 1.400 cc de cilindradas, potencia mínima 85 cv, capacidade mínima

de carga 650 kg, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, rádio com

entrada usb, trava elétrica, vidros elétricos, calotas ou jogo de rodas,

tapetes,película escura de proteção solar nos vidros, iluminação no

compartimento de carga, volume da caçamba de no mínimo 3000 litros. Todos

os equipamentos obrigatórios pelo CONTRAN.Veículo adesivado nas duas

laterais e na traseira com o logotipo da Prefeitura Municipal de Monte Alto.

0,00 73.000,00 75.490,00

DECLINOU 72.900,00

72.500,00

72.000,00

72.000,00

FRUSTRADO ACIMA 

DO VALOR 

ESTIMADO

Allma Motor 

Comércio de 

Veículos 

Ltda 

WP dos 

Santos – 

Mercantil de 

Veículos 

Javep-

Veículos, 

Peças e 

Serviços 
Item Especificações mínimas 0,00 58.000,00 68.500,00

2

Aquisição de veículo, tipo picape, com especificações mínimas: veículo novo,

zero quilômetro, ano de fabricação 2020, modelo 2020; 2 portas, cor branca, 5

marchas a frente e 1 a ré, combustível: gasolina e etanol, mínimo de 1.400 cc de

cilindradas, direção hidráulica ou elétrica, rádio com entrada usb, ar

condicionado, trava elétrica, vidros elétricos, película escura de proteção solar

nos vidros, calotas ou jogo de rodas, calotas ou jogo de rodas, tapetes, protetor

de caçamba e volume da caçamba de no mínimo 1000 litros. Todos os

equipamentos obrigatórios pelo CONTRAN.Veículo adesivado nas duas laterais

e na traseira com o logotipo da Prefeitura Municipal de Monte Alto.

DESCLASSIFICADA 

NÃO APRESENTOU 

CATÁLOGO OU 

FOLDER

57.000,00

56.000,00

55.800,00

55.800,00

FRUSTRADO ACIMA 

DO VALOR 

ESTIMADO

Allma Motor 

Comércio de 

Veículos 

Ltda 

Javep-

Veículos, 

Peças e 

Serviços 

WP dos 

Santos – 

Mercantil de 

Veículos 
Item Especificações mínimas 0,00 0,00 18.000,00

3

Motocicleta – Zero Km, Características mínimas do objeto de compra,

Ano/Modelo de fabricação: 2020, Combustível: gasolina, etanol ou flex,

Cilindrada: 149 cc, Motor: 4 tempos, arrefecido a ar , Transmissão: 5

velocidades, Partida elétrica

17.000,00

FRUSTRADO ACIMA 

DO VALOR 

ESTIMADO


