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ATA DE PROPOSTAS
Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

Pregão Eletrônico - 003/2023

Declarações obrigatórias
Titulo Descricao

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de
habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos
4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Micro-ônibus adaptado, zero quilometro, ano igual ou superior 2021, no mínimo, devidamente
licenciado e emplacado no Fundo Municipal de Assistência Social, com primeiro emplacamento em
nome da Secretária de Assistência Social.
Padronização do Veículo: Micro-ônibus 0km; Cor: Branca; Ano/modelo: 2021/2022 adaptado para o
transporte de passageiros com deficiência tipo Capacidade de 22 (vinte e dois) passageiros, mais
motorista, sendo 03 posições para cadeirante e 19 poltronas individuais, totalizando 23 (vinte e três)
ocupantes; Ar condicionado original de fábrica; Cortinas; vidro fumê (ou películado); Tapa sol; Janelas
com vidros móveis com guarnição; chave de roda, extintor, macaco e caixa de ferramentas, Poltrona
para motorista com deslocamento lateral e amortecimento hidráulico; Poltronas executivas reclináveis;
Porta elevatória para cadeirante; Tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; Iluminação
interna e porta pacotes.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BERTIOGA VEICULOS
E SERVICOS LTDA

12.674.914/0001-
17

08/02/2023 -
16:03:55

GRAN MICRO S2
/ 8.160 OD

MASCARELLO /
VOLKSWAGEN

1 600.000,00 R$ 600.000,00 Não

ALIANCA COMERCIO
E SERVICOS LTDA

36.634.511/0001-
02

09/02/2023 -
08:38:42

10-190 EURO 6 IVECO 1 870.208,00 R$ 870.208,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA 36.634.511/0001-02 60 dias

BERTIOGA VEICULOS E SERVICOS LTDA 12.674.914/0001-17 90 dias

Fornecedores divulgados.

ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE

Pregoeiro
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DARLAN WELKSON COSTA SILVA

Apoio




