
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito do Município de São João da Ponte o Sr. Danilo Wagner Veloso, no 

uso de suas atribuições legais, de conformidade com as prerrogativas da Lei 

Federal nº 8.666/93, exara o presente DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO, em 

observância ao parecer jurídico elaborado pela Procuradoria Jurídica, para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos inerente ao Edital de Licitação nº 

051/2020 - Processo Licitatório Nº 060/2020  – Pregão Presencial  SRP N° 

033/2020, convalidando assim todos os atos praticados pela Pregoeira Oficial 

do Município, na realização do desfecho do certame para, Contratação de 

empresa especializada para aquisição de 01 (um) veículo passeio, zero 

quilômetro, ano fabricação – modelo 2020/2020, para transporte das 

equipes do Programa Saúde da Família-PSF, através da Resolução SES/MG 

nº 7.112 de 20/05/2020, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde e o 

Município de São João da Ponte, em conformidade com o termo de referência 

e em observância ao descrito nas especificações técnicas e de acordo com os 

preços constantes na proposta de preços reformulada pós lances, senão 

vejamos: 

POLÍGONO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 

ITEM UND QUANT DESCRIÇÃO 
MARCA/ 

MODELO 
V. UNIT V. TOTAL 

01 UND 01 

Veiculo tipo de passeio 

ano/modelo 2020/2020, 

carroceria hatch, com 5 

lugares, 4 portas, 

mínima de 88 CV.  

Especificações mínimas: 

cilindrada mínima 1290 

cc, cor solida branco, 

duplo Airbag, Ar 

condicionado, Direção 

Elétrica ou Hidráulica, 

cambio manual de 5 

machas a frente e 1 a 

Ré, tanque de 

combustível de mínimo 

48 litros, bi combustível 

(etanol ou gasolina), 

pneus aro 14, limpador e 

desembaçador traseiro, 

FIAT UNO 

WAY 1.3 

COM 

CÂMBIO 

MANUAL 

NA COR 

BRANCA 

BANCHISA

. 

R$ 55.000,00 
 

R$ 55.000,00 
 



 
vidros dianteiro elétrico, 

película protetora nos 

vidros  permitido em lei, 

vedação total, tapete 

interiço,  tapetes interno 

de borracha, 

emplacamento total 

2020, garantia de 03 

anos sem limite de 

quilometragem. 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS). 

 

 

Prefeitura Municipal de São João da Ponte, 03 de Julho de 2020. 

 

Danilo Wagner Veloso 

Prefeito Municipal 

 

 


