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Boa tarde !

Conforme combinado com o Paulo, segue em anexo a proposta dos veículos como solicitado.
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As informações neste e-mal/ podem ser confidenciais, privilegiadas, proprietárias ou de outro modo isentas legalmente de divulgação. A revisão, retenção, drvulgação

ou a cópia deste e-mail e seus anexos ou das informações contidas nele por alguém que náo sela o destinatária pretendido é estritamente proibida. Se você não for o

destinatário pretendido ou um representante autorizado do destinatária pretendido, por favar, notifique imediatamente o remetente por e-mail e exclua este e-mail do
-eu sisterna. Este amblente está sendo monitorado para evitar o uso indevldo de nossos sistemas.
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Santarém -Pa, 28 de Abril de 2022

PROPOSTA COMERCIAL

DADOS DO PROPONENTE:

NOME: SECRETARIA DE SAUDE DE BELTERRA
CNPJ : 11 .',86.410/0001 -95

DADOS DO FORNECEDOR:
Razão Socia|: VIA MARCONI VEíCULOS LTDA
CNPJ: 00.51 2.663/0002-76
Endereço : AVE N I DA M EN DONçA FU RTADO, 2877 - LIB ERDAD E
CEP: 68040-148 SANTAREM - PARA
Fone: (93) 99í23-9437 - (93) 3067-5555

pApos Do vErcuLo ( 01 UNIDADE):
Marca: FIAT
Modelo: MOBI LIKE
[Motor: í.0

Ano/modelo: 202212022

VALOR UNITARIO R$ 69.900,00

VALOR TOTAL DO FATURAMENTO R$ 69.900,00

Atenciosamente,

ALCIETH PEDROSO DIAS
Fone: (93) 3067-5555, (93) 99123-9437
E-mail : alcieth.santarem@viamarconi.com.br

INFORMAçÔES: VeÍculo sujeito a alteração de valores conforme faturamento do

dia.Validade da proposta de 5 dias.

*NÀO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS EM CONTAS DE TERCEIROS REFERENTE A
COMPRA DE VEICULO, ACESSORIOS OU IMPLEMENTOS. OS PAGAMENTOS DEVEM SER

EFETUADOS SEMPRE PARA FAVORECIDO: VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA, COM

TRANSFERÊNCNS OU PAGAMENTOS IDENTIFICADOS.

vIA MARcoNt vrÍcuros - SANTAREM

ev. ueNnoxÇA FURTADO, 2877 LIBERDADE.



Delto
Perrsou Volkswooer. Pensou Delto

Proposta de Venda

Gol 1.0
5U7TA4 - Transmissão: Manual - 84 cv I 75 cv - Total Flex - Modelo: 2022

Meu Acabamento Interno
15 - Tear creta preto R$ 0,00 valor do Veículo
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Cor

Opcionais

Sub Total

R$ 76.290,00

R$ 1.610,00

R$ 0,00

R$ 77.900,00
R$ 1.610,00

Condições:
O PREÇO REFERENCIA fixado nesta proposta é meramente indicativo. O PREÇO DEFINITIVO será determilado na data do faturamento
conforme Tabela de Preços Público em vigor. Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante. Prazo de pagamento de 10 dias,
contados a partir da data do faturamento. Informamos que a Volkswagen do Brasil Indústúa de Veículos Automotores Ltda., poderá alterar
modelos, materiais, equipamentos e especificaçôes ou descontinuar a produção de qualquer produto sem préüo aúso e sem incorrer em
qualquer responsabilidade perante seus concessionários ou demais adguirentes de seus produtos, sem prejuízo no disposto nalei6729179.
Todos os preços são dilulgados em reais (Rg). PreÇos, prazos, especificações técnicas, itens de série, opcionais, acabamento interno e cores
estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem aúso prévio. Alguns itens podem estar indisponíveis quando o seu veículo for produzido.
Consulte um revendedor sobre a disponibilidade de sua configuração. Pneus sâo fornecidos e garantidos pelo fabricante.

Minha Cor
7Z7Z - Prata Sirius

000074 - Delta STM
HELVIS SANTOS SILVA
Cel: (93) 9 9194-7858
E-mail: vd@deltavw.com.br

Observ-açôes:
Cotação: 4047432 Datat 2510412022 Modelo: 5U7TA4' 'My'22' Ed. '2 As imagens desta
cotaçáo, são meramente ilustrativas. Opcionais: 7272, 15
Data de validade: 3010412022
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Avenida Mendonça Furtado, 1580, Prainha, Santarém, PA, CEP:68005-100
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Gol 1.0
5U7TA4 - Transmissão: Manual - 84 cv I 75 cv - Total Flex - Modelo: 2022

Seus Itens de Série

"ABS" - freios com sistema antitravamento
"Aerowischer" - palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance
"EBD" - freios com distribuição eletrtnica de frenagem
"ESS" - alefta de frenagem de emergência
"E-Flex" - sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina
2 airbags (passageiro e motorista)
3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura
Alerta sonoro de faróis acesos
Alerta sonoro e úsual de não utilizaçáo do cinto de segurança do motorista
Antena no teto
Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
Banco do motorista com ajuste de altura
Chave tipo canivete sem controle remoto
Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador
Cintos de segurança traseiros retrateis de 3 pontos (inclusive o central)
Colunas centrais externas com aplique em preto fosco
Desembaçador do üdro traseiro
Direção hidráulica
Encosto do banco traseiro rebatível
Faróis simples com máscara escurecida
Fixaçáo de assento de criança com sistema ISOFIX@ / Top tether
Grade dianteira sem pintura
Lavador e limpador do vidro traseiro
Limpador do para-brisa com temporizador
Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível
Para-choques na cor do veículo
Para-sol com espelho para motorista e passageiro
Preparação para sistema de som com hação
Rodas de aço aro 14" com pneus 185/65 R14
Suporte para celular com entrada USB
Tomada 12V no console central
Travamento elétnco das portas
Vidros dianteiros elétncos

Obserrràçôes:
Cotação: 4047432 Daaa:2510412022 Modelo: 5U7TA4' 'MY'22' Ed. '2 As rmagens desta
cotaçáo, são meramente ilustrativas, opcionais: 7272, 15
Data de validade: 3010412022
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Avenida MendonÇa Furtado, 1580, Prainha, SantaÉm, PA, CEP: 68005-100

000074 . Delta STM
HELVIS SANTOS SILVA
Cel: (93) 9 9194-7858
E'mail: vd@delta!.,v.com.br
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EMPRESA:

ENDE

BAIRRO:

CIDADE CEP:

Data: I I

Prezado (a) Senhor (a),

Viemos através deste, solicitar desta respeitosa que seja fornecida valores,

para os itens listados abaixo, para fins de levantamento preliminar de preços

\

Descrição do produto UNID OTD
VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

VEICULO DE PASSEIO TRANPORTE DE EQUIPE

(5 PESSOAS, OKM) COMBUSTIVEL:

BTcoMBUSTTVEL DrREÇÃO: HIDRAULICA OU

ELETRICA PORTAS:4 PORTAS CAMBIO:

MANUAL DIASTANCIA ENTRE EIXOS: MINIMA DE

2.37OMM MOTORIZAÇÃO: 1.0 A 1.3 TRIO

ELETRICO: POSSUI AR CONDICIONADO

UNID 1
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$oxom cothclo DE\rEl(r,ro§ t?D*.
CNPJ; 0ó.307.350/0001-gl - [nrc. Êsl.: 15.238.297"ó
Av. Mendonço Furtodo, 1828. §onro Cloro . CEF: ó8.040-050
§onlorém - Poró - Fone/Fox: {93} 30ôa-9000 I 30ód-9030
www-rionortegm. com.br / rionorte@rionodegm.conr.br

Sontorém PA 25 de Abril de 2022.
À
PREFEITURA DE BELTERRA

Conforme vossa solicitoção, opresentomos proposto pora oquisição dos veículos Chevrolet oboixo

NOVO ONIX LTZ-MT 7.0 Ano/Modelo:2023-RGL
06 Airbags (duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina) / Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular / Alarme

anti furto / Ar-condicionado / Assistente de partida em aclive / Aviso sonoro e visual do cinto de segurança para todos os passageiros /
Banco do motorista com regulagem de altura / Banco traseiro bipartido e rebatível / Câmera de ré / Chave com sensor de aproximação /
Cinto de segurança do motorista com ajuste de altura / Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos / Coluna de direção

comregulagememalturaeprofundidade/Computadordebordo/Conjuntodealtofalantes-6unidades(2tweeters,2dianteirose2
traseiros) / Console ."ntr.'l .o, descansa-braço / Controlador de limite de velocidade / Controle eletrônico de estabilidade e tração /
Controles do radio e telefone no volante / Direção Elétrica Progressiva / Easy Entry - Abertura das portas através de sensor de aproximação

na chave / Easy Start - Partida sem chave / Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo / Faróis de neblina / Maçanetas

externas na cor do veículo / Novo Chevrolet MyLink, com tela LCD sensível ao toque de 8", integração com smartphonest através do

Android Auto e Apple CarPlay, radio AM/FM, função audio streaming, bluetooth para até 2 celulares simultaneamente e entrada USB /
Onstar + Conectividade Chevrolet + Wi-Fi / Painel de instrumentos 3,5" digital ÍFT / Projeção da tela do smartphone sem o uso de cabo /
Roda de liga leve aro 16"/ Sensor de estacionamento traseiro / Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("lsofix e Top Tether") /
Sistema de freios com ABS, sisteme de distribuição de frenagem ("EBD") e assistência de frenagem de urgência ("PBA") / Transmissão

manual de seis velocidades / Trava elétrica das portas com acionamento na chave / Vidro eletrico nas portas dianteiras e traseiras com

acionamento por "um toque", anti esmagamento e fechamento/abertura automática pela chave.

Valor: RS 702.990,00 (cento e dois mil novecentos e noventq redis).

Ano:2O22
Modelo:2023
Cor: Bronco
Potêncio Motor: 776 cv

Obs.: Volores suieito o dlterdções conÍorme TABELA vigente.

Certo de vossa atenção pora o ocima exposto, ficorehos no oguardo de vossa autorizoção poro emissão do

contrato e autorização de foturomento e solicitoção do faturamento dos unidodes acimo o RIONORTE

VE'CULOS

tose Odir
Vendos Diretos
(93) 9913s-9202
od i r @ río n o rte q m.co m. b r
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EMPRESA:

ENDEREÇ

BAIRRO:

CIDADE CEP:

Data: _1 I

Prezado (a) Senhor (a),

Viemos através deste, solicitar desta respeitosa que seja fornecida valores,

para os itens listados abaixo, para fins de levantamento preliminar de preços

Descrição do produto UNID QTD
VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

VEICULO DE PASSEIO TRANPORTE DE EQUIPE

(5 PESSOAS, OKM) COMBUSTIVEL:

BTCoMBUSTTVEL DIREÇÃO: HIDRAULICA OU

ELETRICA PORTAS:4 PORTAS CAMBIO:

MANUAL DIASTANCIA ENTRE EIXOS: MINIMA DE

2.37OMM MOTORIZAçÃO: t.0 A 1.3 TRIO

ELETRICO: POSSUI AR CONDICIONADO

UNID 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: I 1.186.410/0001 -95

MAPA DE APURAçÃO

EMPRESA A: VIA MARCONI VEICULO SANTARÉM
EMPRESA B: DELTA VEICULOS SANTARÉM
EMPRESA C: RIO NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

(,

rÊ

ív J

Í\',

Item Descrição EMPRESA

A

EMPRESA

B

EMPRESA C

1

VEICULO DE PASSEIO

TRANPORTE DE EQUTPE (5

PESSOAS, OKM) COMBUSTTVEL:

BTcoMBUSTTVEL DtREÇÃO:

HIDRAULICA OU ELETRICA

PORTAS: 4 PORTAS CAMBIO:

MANUAL DIASTANCIA ENTRE

EIXOS: MINIMA DE 2.370MM

MOTORTZAÇÃO: r.O A 1.3 TR|O

ELETRICO: POSSUIAR

CONDICIONADO

R$

69.900,00

R$

77.900,00
102,990,00

o



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNÍCIPAL DE SAÚDE

CNPJ: I 1.186.410/0001-95

CERTIDAO

Eder Cardoso soaresP

Auxiliar Adminrstrativo

Certifico o para todos os fins de direito, que realizêi pesquisa de preço para AQUISIÇÃO

DE VEICULO REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO OO11I2O22 DE ITENS

REMANESCENTES AO PREGÃO ELETRONICO 04912021 REFERENTE A EQUIPAMENTO/

IVATERIAL PERMANENTE ATRAVES DA PROPOSTA N" 11186.410000/í210-01 PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MARTA SANCHES.

Neste processo licitatório. Dêclaro, ainda, que o preço de referência foi formado nas

pesquisas anexadas ao procedimento interno, tomando por base a lnstrução Normativa

SEGUES/ME n" 65 de 7 de julho de 2021, na qual recomenda o seguinte Parâmetro:

Art.5'. A pesquisa de Preço para fins de determinação do Preço estimado em processo

licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a

utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

( ) l- Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente

nos sistemas oficiais do governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde,

observando o índice de alualização dos preços correspondentes.
( ) ll - Contratações similares feitas pela Administração pública, em execução ou

concluidas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante

sistema de registro de preços, observando o índice de atualização de preços correspondentes.
( )lll - Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de reÍerência

formalmente aprovada pelo poder executivo federal e de sÍtios eletrônicos especializados ou

domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendido no intervalo de

até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital contendo data e a hora de

acesso;
(x) lV - Pesquisa direta com, no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação íormal

de cotação, por meio de oficio ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha

desses fornecedores e que não tenham sido obtidos orçamentos com mais de 6 (seis) meses de

antecedência da data da divulgação do edital, ou
( ) V -pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das

notas fiscais esteja compreendida no perÍodo de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do

edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secrêtaria de Gestão da

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

considerando que as pesquisas realizadas com as empresas locais especializada na

venda de veículos, fora íeito orçamento diretamente com os representantes das empresas:
o VIA MARCONI VEICULOS SANTAREM
. DELTA VEICULOS SANTAREM
. RIO NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Belterra/PA, 29 de Abril de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: I 1.186.41 0/0001-95

. MAPADEAPURACÃODAVENCEDORA

EMPRESA A: VIA MARCONI VEICULO SANTARÉM CNPJ 000.512.663/0002.76
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Item Descrição EMPRESA A

1

vEtculo DE PASSETO TRANPORTE DE EQUTPE (5 PESSOAS,

OKM) COMBUSTIVEL: BICOMBUSTIVEL DIREÇÃO:

HIDRAULICA OU ELETRICA PORTAS:4 PORTAS CAMBIO:

MANUAL DIASTANCIA ENTRE EIXOS: MINIMA DE 2.370MM

MOTORTZAÇÃO: t.O A 1.3 TR|O ELETRICO: POSSUI AR

CONDICIONADO

R$ 69.900,00


