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MUNICÍPIO DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ nº 45.279.627/0001-61 
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 HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO  
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 
PROCESSO N° 317/2021 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO, CONFORME ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
Nos termos do artigo 4º, inciso XXII da LF nº 10.520/02 e conforme ADJUDICAÇÃO da proposta em 
anexo aos autos, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, conforme segue: 
 
EMPRESA: TOTAL VEÍCULOS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 
                    CNPJ Nº: 15.228.157/0001-46 

UNIDADE QUANT DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Veículo 
de 

Passeio   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

Veículo automotor / Tipo Sedan / zero Km / 1º registro do 
licenciamento pelo município / cor preta / fabricação 2021 modelo 
2021 / com 04 portas / motor de 1.6 16 válvulas / potência 114 cv 
no mínimo / Cambio mecânico com 05 velocidades a frente /Air 
bags / Ar-condicionado / Banco do motorista com regulagem de 
altura / Conjunto de alto falantes - 4 unidades / Controlador de 
limite de velocidade / Controle eletrônico de estabilidade e tração 
/ Controles do rádio e telefone no volante / Direção Elétrica 
Progressiva / Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do 
veículo / Sistema de som, rádio AM/FM, entrada USB / Sistema 
de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem ("EBD") 
/ Trava elétrica das portas por controle remoto / Vidro elétrico nas 
portas dianteiras e traseiras  / Coluna de direção com regulagem 
em altura e profundidade / Rodas aro 15" / Comprimento 4.495 
mm / Sensor de estacionamento / Jogo de tapetes / Película 
protetora nos vidros laterais e trazeiro  / Tapetes de borracha / 
Protetor de Carter / e com todos os acessórios que atendem o 
código nacional de transito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$77.200,00 

             PREÇO TOTAL R$77.200,00 

Marca/fabricante: NISSAN – Modelo VERSA SENSE 

Prazo de Entrega: O Prazo para a entrega do veículo será de 30 dias após a emissão do pedido pelo setor 
de compras. 

Local de entrega:  O veículo deverá ser entregue no Paço Municipal, localizado à Av. Dr. Cândido 
Rodrigues n.º 120 – Centro Piracaia – SP 

Garantia:  MINIMA DE 12 MESES, CONFORME PLANO DE REVISÕES DA MONTADORA. 

Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da data da entrega 
efetiva de todos os produtos constantes da respectiva Ordem de Fornecimento, em conta bancária cuja 
titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação da nota fiscal/fatura.  

         Piracaia, 28 de Abril de 2021. 
 
 
       ______________________________ 
                   Dr. José Silvino Cintra 
                      Prefeito Municipal 


