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EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 

Proc. Adm. nº 250/2019 

 

 “A vista das informações processadas nos presentes autos, decidimos ADJUDICAR E 

HOMOLOGAR o objeto do Pregão Presencial nº 02/2019, que versa sobre prestação de serviços de 

locação de veículos, pelo menor valor global, para a seguinte empresa: 

 

D2N Veículos Ltda. EPP 

CNPJ nº 07.117.334/0001-99 
Insc. Estadual n°797.428.470.116 
Endereço: Av. Independência, nº 3.166 – Conj. 02 – Alto da Boa Vista 
Município: Ribeirão Preto/SP 
 
Objeto: Item 01 - 07 unidades - Veículos de passeio na cor prata, preto ou branca, porte compac-
to com capacidade para 05 passageiros, 04 portas, combustível flex, motor mínimo 1.0, proce-
dência nacional, câmbio manual 05 marchas, direção hidráulica, cinto de segurança três pontas, 
ar condicionado, vidros elétricos, com insulfilm dentro das normas legais, som MP3, rodas no 
mínimo 13 polegadas, porta malas com no mínimo 285 litros de capacidade, tanque de combustí-
vel no mínimo 48 litros, ano 2018, marca Volkswagen/Gol.  
A Câmara Municipal requisitará os serviços mediante a demanda, de forma que não ficará obri-
gada a requisitar a totalidade dos veículos. 
 
Valor mensal unitário – R$ 1.630,95 (um mil seiscentos e trinta reais e noventa e cinco centavos) 
 
Valor estimado mensal do item – R$ 11.416,66 (onze mil quatrocentos e dezesseis reais e sessen-
ta e seis centavos) 
 
Valor estimado total do item – R$ 137.000,00 (Centro e trinta e sete mil reais) 
 
 

Serve o presente, para CONVOCAR a Empresa vencedora do certame para, no prazo legal, a assi-

nar o contrato de prestação de serviços”. 

 

Monte Mor, 12 de abril de 2019. 

 

 

  Walton Assis Pereira                            Paulo Henrique Faltz 

Presidente                                             Pregoeiro 

 

 


