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DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO 

 
 

O pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados através da Portaria nº 012/2021, no uso 

de suas atribuições que lhes confere o inciso IV do art. 3º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, ADJUDICA o objeto do Processo Licitatório nº 019/2021, Modalidade Pregão, na 

forma que segue: 
 

 

SMART DO BRASIL COMERCIO REPRESENTACAO EIRELI 

CNPJ: 33.863.833/0001-35 Telefone: (31) 99648-4118 

Endereço: Avenida Sebastiao de Brito, nº. 598 – Bairro Dona Clara - Belo Horizonte – MG,  
CEP 3196484118 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTE 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

01 VEÍCULO AUTOMOTOR MODELO SEDAN 0 KM 
CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS 
INCLUINDO O CONDUTOR - ano de fabricação: 
o último disponível; capacidade para 05 (cinco) 
passageiros incluindo o condutor; cinco portas, 
incluindo o porta malas; cor metálica; bi-
combustível/flex (etanol e gasolina); 
airbag frontal para motorista, passageiro e na 
lateral; ar condicionado; direção elétrica; vidros 
elétricos; desembaçador traseiro; assistente para 
partida em aclive; sistema de alarme de fábrica; 
controle eletronico de estabilidade e tração; 
sistema multimidia com radio fm, bluetooth, mp3 
player, entrada usb, sd card e auxiliar; retrovisor 
elétrico; limpador de parabrisas com 
temporizador; motorização mínima de 1.6; minimo 
de 100 cv de potencia; 
16 valvulas; tração dianteira; cambio manual com 
06 (seis) marchas (velocidades 5 marchas à frente 
+ 1 ré); rodas do tipo independente e molas 
helicoidal (traseira e dianteira); distribuição 
eletrônica de frenagem; porta malas mínimo de 
521 litros; garantia mínima de 03 (três) anos a 
contar do recebimento; tanque de combustivel 
com litragem mínima de 52 litros. 
=== 
o veículo deverá alcançar as exigências do 
contran e demais normas pertinentes em vigor. 
VOLKSWAGEN 

UND 01 84.400,00 84.400,00 

03 VEICULO ZERO KM, COMPACTO, 04 
(QUATRO) PORTAS, COR BRANCA - ,ano 
fabricação e ano modelo igual ou superior à data 
da publicação do edital, capacidade para 05 
(cinco) ocupantes, motorização bicombustível 
(álcool e gasolina) com potencia mínima de 75 cv 

UND 01 55.000,00 55.000,00 
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para álcool e 73 cv para gasolina, com 
transmissão manual, 6 marchas (5 a frente + 1 
ré), direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, 
banco traseiro rebatível, trava elétrica, vidros 
elétrico no mínimo nas portas dianteiras do 
veiculo, tanque de combustivel no minimo 45 
litros; porta malas no mínimo 215l; freios abs; 
airbag motorista e passageiro; limpador e 
desembaçador do vidro traseiro, para-choques na 
cor do veículo, suspensão elevada, computador 
de bordo; o veiculo deverá vir acompanhado de 
todos os acessórios obrigatórios conforme normas 
detran/contran FIAT 

 

BELCAR VEICULOS LTDA 

CNPJ: 02.918.639/0001-86 Telefone: (62) 3239-9000 

Endereço: Rua Recife, nº 305 – Alta da Glória – Goiânia-GO, CEP 74815-785 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTE 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

02 VEICULO ZERO KM, 04 (QUATRO) PORTAS, 
COR BRANCA - ,ano 
fabricação e ano modelo igual ou superior à data 
da publicação do edital, capacidade para 05 
(cinco) ocupantes, motorização bicombustível 
(álcool e gasolina) com potencia mínima de 104 
cv para álcool e 101 cv para gasolina, com 
transmissão manual, 6 marchas (5 a frente + 1 
ré), direção hidráulica ou elétrica, ar 
condicionado, banco traseiro rebatível, trava 
elétrica nas quatro portas, vidros elétrico no 
mínimo nas portas dianteiras do veiculo, sistema 
de alarme antifurto, limpador e desembaçador 
traseiro, protetor de motor (carter), e jogo de 
tapetes de borracha; tanque de combustivel no 
minimo 50 litros; porta malas no mínimo 270l;  
airbag motorista; alarme; freios abs; airbag 
passageiro; entrada usb; rádio fm/am ; kit 
multimídia; computador de bordo; o veiculo 
deverá vir acompanhado de todos os acessórios 
obrigatórios conforme normas detran/contran 
VOLKSWAGEN 

UND 03 64.500,00 193.500,00 

 

CARMO MOTOS LTDA 

CNPJ: 03.815.963/0001-31 Telefone: (31) 3772-6100 

Endereço: Rua Carlos A. Giordani, nº 1561 – Henrique Nery – Sete Lagoas-MG 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTE 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

04 MOTOCICLETA ORIGINAL DE FABRICA 0 KM - 
veículo 0 km, ano fabricação e ano modelo igual 
ou superior à data da publicação do edital, motor 
sohc, 2 válvulas,  com 4 tempos, arrefecido a ar, 
cilindrada minima 149cc. gasolina e/ou etanol. 
tanque de combustivel com capacidade para no 

UND 02 17.490,00 34.980,00 
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minimo 10 litros. capacidade para abastecimento 
de oleo do motor no mínimo 1 litro. freio dianteiro: 
disco hidráulico  com sistema anti bloqueio ( 
diametro 245mm) e freio traseiro a disco 
hidráulico com 203mm de diâmetro.sistema de 
partida elétrica. potencia minima de 12,2 cv a 
7.500 rpm (gasolina) e 12,4 cv a 7.500 rpm 
(etanol). cambio de 5 velocidades. sistema de 
alimentação injeção eletronica. ignição eletronica. 
comprimento: 205cm. largura minima: 83 cm. 
altura minima: 116mm. distancia minima do solo 
de 245mm. chassi do tipo berço semi duplo. 
suspensão dianteira/curso; garfo 
telescopico/180mm. suspensão traseira/curso: 
balança traseira tipo monocross/61 mm. cor 
branca capacidade para duas pessoas. off road. 
YAMAHA 

 
 
 

Cordisburgo, 09 de Junho de 2021 
 
 
 
 

 
 
 

______________________________________ 
LUCAS GUSTAVO CARVALHO DA SILVA 

Pregoeiro 
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
 

O Prefeito do Município de Cordisburgo, no uso de suas atribuições legais, de 

conformidade com as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/93, HOMOLOGA o Processo 

Licitatório nº 019/2021, Modalidade Pregão, destacando os vencedores do certame na 

forma que segue: 
 

 

SMART DO BRASIL COMERCIO REPRESENTACAO EIRELI 

CNPJ: 33.863.833/0001-35 Telefone: (31) 99648-4118 

Endereço: Avenida Sebastiao de Brito, nº. 598 – Bairro Dona Clara - Belo Horizonte – MG,  
CEP 3196484118 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTE 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

01 VEÍCULO AUTOMOTOR MODELO SEDAN 0 KM 
CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS 
INCLUINDO O CONDUTOR - ano de fabricação: 
o último disponível; capacidade para 05 (cinco) 
passageiros incluindo o condutor; cinco portas, 
incluindo o porta malas; cor metálica; bi-
combustível/flex (etanol e gasolina); 
airbag frontal para motorista, passageiro e na 
lateral; ar condicionado; direção elétrica; vidros 
elétricos; desembaçador traseiro; assistente para 
partida em aclive; sistema de alarme de fábrica; 
controle eletronico de estabilidade e tração; 
sistema multimidia com radio fm, bluetooth, mp3 
player, entrada usb, sd card e auxiliar; retrovisor 
elétrico; limpador de parabrisas com 
temporizador; motorização mínima de 1.6; minimo 
de 100 cv de potencia; 
16 valvulas; tração dianteira; cambio manual com 
06 (seis) marchas (velocidades 5 marchas à frente 
+ 1 ré); rodas do tipo independente e molas 
helicoidal (traseira e dianteira); distribuição 
eletrônica de frenagem; porta malas mínimo de 
521 litros; garantia mínima de 03 (três) anos a 
contar do recebimento; tanque de combustivel 
com litragem mínima de 52 litros. 
=== 
o veículo deverá alcançar as exigências do 
contran e demais normas pertinentes em vigor. 
VOLKSWAGEN 

UND 01 84.400,00 84.400,00 

03 VEICULO ZERO KM, COMPACTO, 04 
(QUATRO) PORTAS, COR BRANCA - ,ano 
fabricação e ano modelo igual ou superior à data 
da publicação do edital, capacidade para 05 
(cinco) ocupantes, motorização bicombustível 
(álcool e gasolina) com potencia mínima de 75 cv 

UND 01 55.000,00 55.000,00 
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para álcool e 73 cv para gasolina, com 
transmissão manual, 6 marchas (5 a frente + 1 
ré), direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, 
banco traseiro rebatível, trava elétrica, vidros 
elétrico no mínimo nas portas dianteiras do 
veiculo, tanque de combustivel no minimo 45 
litros; porta malas no mínimo 215l; freios abs; 
airbag motorista e passageiro; limpador e 
desembaçador do vidro traseiro, para-choques na 
cor do veículo, suspensão elevada, computador 
de bordo; o veiculo deverá vir acompanhado de 
todos os acessórios obrigatórios conforme normas 
detran/contran FIAT 

 

BELCAR VEICULOS LTDA 

CNPJ: 02.918.639/0001-86 Telefone: (62) 3239-9000 

Endereço: Rua Recife, nº 305 – Alta da Glória – Goiânia-GO, CEP 74815-785 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTE 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

02 VEICULO ZERO KM, 04 (QUATRO) PORTAS, 
COR BRANCA - ,ano 
fabricação e ano modelo igual ou superior à data 
da publicação do edital, capacidade para 05 
(cinco) ocupantes, motorização bicombustível 
(álcool e gasolina) com potencia mínima de 104 
cv para álcool e 101 cv para gasolina, com 
transmissão manual, 6 marchas (5 a frente + 1 
ré), direção hidráulica ou elétrica, ar 
condicionado, banco traseiro rebatível, trava 
elétrica nas quatro portas, vidros elétrico no 
mínimo nas portas dianteiras do veiculo, sistema 
de alarme antifurto, limpador e desembaçador 
traseiro, protetor de motor (carter), e jogo de 
tapetes de borracha; tanque de combustivel no 
minimo 50 litros; porta malas no mínimo 270l;  
airbag motorista; alarme; freios abs; airbag 
passageiro; entrada usb; rádio fm/am ; kit 
multimídia; computador de bordo; o veiculo 
deverá vir acompanhado de todos os acessórios 
obrigatórios conforme normas detran/contran 
VOLKSWAGEN 

UND 03 64.500,00 193.500,00 

 

CARMO MOTOS LTDA 

CNPJ: 03.815.963/0001-31  

Endereço: Rua Carlos A. Giordani, nº 1561 – Henrique Nery – Sete Lagoas-MG 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTE 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

04 MOTOCICLETA ORIGINAL DE FABRICA 0 KM - 
veículo 0 km, ano fabricação e ano modelo igual 
ou superior à data da publicação do edital, motor 
sohc, 2 válvulas,  com 4 tempos, arrefecido a ar, 
cilindrada minima 149cc. gasolina e/ou etanol. 
tanque de combustivel com capacidade para no 

UND 02 17.490,00 34.980,00 
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minimo 10 litros. capacidade para abastecimento 
de oleo do motor no mínimo 1 litro. freio dianteiro: 
disco hidráulico  com sistema anti bloqueio ( 
diametro 245mm) e freio traseiro a disco 
hidráulico com 203mm de diâmetro.sistema de 
partida elétrica. potencia minima de 12,2 cv a 
7.500 rpm (gasolina) e 12,4 cv a 7.500 rpm 
(etanol). cambio de 5 velocidades. sistema de 
alimentação injeção eletronica. ignição eletronica. 
comprimento: 205cm. largura minima: 83 cm. 
altura minima: 116mm. distancia minima do solo 
de 245mm. chassi do tipo berço semi duplo. 
suspensão dianteira/curso; garfo 
telescopico/180mm. suspensão traseira/curso: 
balança traseira tipo monocross/61 mm. cor 
branca capacidade para duas pessoas. off road. 
YAMAHA 

 
 

  
Cordisburgo, 09 de Junho de 2021 

 
 
 

 
 
 

___________________________ 
JOSÉ MAURÍCIO GOMES 

Prefeito Municipal 
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