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PREGÃO ELETRÕNICO 01/2021 - CIVAP 

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

Ref. - PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) nº 01/2022 

Processo nº 001/2022 

 

De posse dos documentos que compõem o processo referenciado que teve como objeto o registro 

de preço para aquisição eventual de caminhão equipado com gaiola para coleta de materiais 

recicláveis, para 15 municípios consorciados, conforme descritivas contidas do Anexo II - Termo de 

Referência,  HOMOLOGO todo o procedimento levado a efeito pela Pregoeira nomeada pela Portaria 

CIVAP Nº 03/2020, que elegeu vencedora do certame, pelo critério de menor preço, a(s) empresa(s) a 

seguir identificada(s), para a(s) qual(is) foram adjudicados os itens do objeto licitado a saber: 

 

Item 

 

Código 
MARKA VEÍCULOS LTDA., sito na Rodovia Raposo 

Tavares, Km-553, Bairro Santo Anastácio, no município 

de Regente Feijó-SP (CEP 19570-000): 
 

Descrição do Produto/Serviço 

 

Unida- 

de 

 

Quanti-

dade 

 

Valor 

Unitário 

 

Valor Total 

1 012.001.108 Veículo Caminhão, zero quilometro, ano/fabricação mínimo  

2022/2022, cor branca,  combustível a diesel,  com tração 4x2, PTB 

mínimo 8.300 kg, potência mínima de 150 CV, longarinas estrutural 

de alta resistência, cabine simples, com capacidade mínima para 

03 ocupantes, transmissão manual ou automática com no mínimo 05 

marchas a frente e uma ré, pneus novos, direção hidráulica, freio 

dianteiro  e e traseiro a tambor. Equipado com carroceria gaiola 

para transporte de coleta seletiva de materiais recicláveis, com 

carroceria convencional de madeira grade baixa tendo em seu 

comprimento as medidas de 6.000 x 2.200 x 0,50mm, com tamas 

ripadas, caixa de ferramentas, quatro (4) para-barros, travas de 

correntes, protetor lateral, faixas refletivas, para-choque traseiro, 

com suplemento para transporte de recicláveis com no mínimo 

1500mm de altura, com tela de arame de duas polegadas (2), e fio 

2,77 mm, metalon de 50 mm, na chapa 14, porta traseira de abrir ao 

meio e plataforma localizada na parte traseira fabricada em chapa 

de aço expandida (antiderrapante) e própria para acomodar até 4 

operadores devidamente instalada sobre chassi e com  Iluminação 

traseira para trabalhos noturnos 

Marca: VOLKSWAGEN 9.170 DELIVERY 

UN 15 315.500,00 4.732.500,00 

  Total do Proponente    4.732.500,00 

 

Assis, 03 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

OSCAR GOZZI 

PRESIDENTE DO CIVAP 
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