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DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO 

 
 
O pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados através da Portaria nº 002/2022, 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 089/2022, 

Modalidade Pregão, na forma que segue: 

 

DADOS DA EMPRESA 
 

GN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E COMERCIO DE VEICULOS 

CNPJ: 37.415.996/0001-06 Telefone: (31) 9971-1341 

Endereço: RUA DOS TABAJARAS, 125 - IGUACU - IPATINGA/MG 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA / 
MODELO 

UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

00001 

VEICULO ZERO KM TIPO PASSEIO HATCH 
05 (CINCO) PORTAS 

05 (cinco) portas incluindo o porta-malas, cor 
metálica, ano fabricação e ano modelo igual ou 
superior à data da publicação do edital, 
capacidade para 05 (cinco) ocupantes, 
motorização bicombustível (álcool e gasolina), 
1.3 – 8v, com potência mínima de 107 cv para 
álcool e 98 cv para gasolina, com transmissão 
manual, 6 marchas (5 a frente + 1 ré), direção 
elétrica progressiva, controle eletrônico de 
estabilidade, volante com paínel de 
instrumentos e regulagem de altura, ar 
condicionado, banco traseiro rebatível, trava 
elétrica nas quatro portas, vidros elétrico com 
one touch e antiesmagamento (dianteiro e 
traseiro), sistema de alarme antifurto, limpador e 
desembaçador traseiro; jogo de tapetes; tanque 
de combustível no mínimo 47 litros; porta malas 
com capacidade de 370 litros; airbag 
quadrúplo; freios abs – com distribuição 
eletrônica de frenagem; kit multimídia - entrada 
usb; rádio fm/am e sistema de reconhecimento 
de voz; o veículo deverá vir acompanhado de 
todos os acessórios obrigatórios conforme 
normas do detran e contran. 

FIAT PULSE UN 01 102.500,00 102.500,00 

 TOTAL DO FORNECEDOR: 102.500,00 

 
 

Cordisburgo, 19 de setembro de 2022 
 
 
 

 
 

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 089/2022, Modalidade Pregão, destacando os vencedores do 

certame na forma que segue: 

 

DADOS DA EMPRESA 
 

GN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E COMERCIO DE VEICULOS 

CNPJ: 37.415.996/0001-06 Telefone: (31) 9971-1341 

Endereço: RUA DOS TABAJARAS, 125 - IGUACU - IPATINGA/MG 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA / 
MODELO 

UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

00001 

VEICULO ZERO KM TIPO PASSEIO HATCH 
05 (CINCO) PORTAS 

05 (cinco) portas incluindo o porta-malas, cor 
metálica, ano fabricação e ano modelo igual ou 
superior à data da publicação do edital, 
capacidade para 05 (cinco) ocupantes, 
motorização bicombustível (álcool e gasolina), 
1.3 – 8v, com potência mínima de 107 cv para 
álcool e 98 cv para gasolina, com transmissão 
manual, 6 marchas (5 a frente + 1 ré), direção 
elétrica progressiva, controle eletrônico de 
estabilidade, volante com paínel de 
instrumentos e regulagem de altura, ar 
condicionado, banco traseiro rebatível, trava 
elétrica nas quatro portas, vidros elétrico com 
one touch e antiesmagamento (dianteiro e 
traseiro), sistema de alarme antifurto, limpador e 
desembaçador traseiro; jogo de tapetes; tanque 
de combustível no mínimo 47 litros; porta malas 
com capacidade de 370 litros; airbag 
quadrúplo; freios abs – com distribuição 
eletrônica de frenagem; kit multimídia - entrada 
usb; rádio fm/am e sistema de reconhecimento 
de voz; o veículo deverá vir acompanhado de 
todos os acessórios obrigatórios conforme 
normas do detran e contran. 

FIAT PULSE UN 01 102.500,00 102.500,00 

 TOTAL DO FORNECEDOR: 102.500,00 

 
 

Cordisburgo, 19 de setembro de 2022 
 
 
 
 
 

JOSÉ MAURÍCIO GOMES 
Prefeito Municipal 
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