
Rê: solicitação de orçamento
Dê .Yd(ôdeltaYw.combr,

Para <compras@betteía.pa.9ov.bP

Data 202246-2014 48

E)cotação Gol 1 0 Mônual 2023 pdf(-468 KB) o0{
Boa tarde,

Segue em ânexo cotação velculo Gol 1.0 2023.
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Dehâ Comêíclo De Vekulos Ltda

O m74 Sa.tôÍÉm/PA

(93) 3512-2119, {93)91,Í}73-s43rr OU (93}9{r174-78sa

Eín 2010612022 14:43, comprss@belterra.pa.gov.bí escreveu:
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rô boa tàrde venho pelo prêsenLe instÍumearto solicitôr o orçamento e veiculo conforme descra minação em anêro

atenciosamente

Paulo / SeíÍrsa Belterra
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Delto
Pensou Volkslogcr. Pensôr, Dclto

Proposta de Venda co1

Gol 1.0
5U7TA4 - Transmlssão: Manual - 84 cv/ 75 cv - Total Flex'Modelo: 2023

Meu Acabamento Interno
15 - Tear Creta preto R$ 0,00 valor do veículo

Minha Cor

B4B4 - Branco Cristal R$ 0,00

O0OO74 - Delta STM
HELVIS SANTOS SILVA
Cel: (93) 9 9194-7858
E-mail: vd@deltalw.com.br

condiçôes:
oPREÇoBIFERENctAfrxâdonestapropostaémerahenteindicativo.oPREÇoDEFINlTtvoseIádeteminadonadatadofêturamento
conforme Tabela de preços elulco em vig;;.i;ui6-à;-;;Ég; d" 

"""Ído 
com à disponüilidâde do fâblicante' Prâzo de pagahento de l0 dias'

contâdos a partir da data tto iaturamento. iiiorri;;;; ô;;V"["*"q"n do Brasil indústria de veiculôs Autonotores Ltda'' poderá âlterar

modelos. màtenars. eqr,p"rn"n,o. 
" ".p""Gãiã"i-àu 

ai,"ànt.uo. u"produçào de qualquer prcduto 5eú prcvro a!'rso e sem lncoÍÍer em

qualquer responsdb idua" p"r-t" ."r, "áni;;;;;;;;üil "d:qúrentes 
de ieus prodiutos. sem prejuizo no dlsposto na ler 6729/79'

iãaoili p."io, .ao a,vutgádos 
"m 

rears tú). i."lo., p.o.or. 
".p".ific;ções 

técnicas. itêns de série, opcrootus acabamen^to Lntem. ê cores

estào suteitos a alteraçôes pelo túncante Jm urrlá p+ro. e;gr* nens podem estar Edrsponivers quaado o seu velculo for produzido

;;;;i;J;;";;ã;i;-'u." i ã"pon,l,r,üà" ae sG coúdraçao. pnáus sÀo fomecidos e saranüdos pelo fàbncaíte

Cor

Opcionais

Sub Total

Valor Totàl

R$ 81.150,00

Rs 0.00

R$ 0,00

R$ 81.1s0,00

R$ 81.150,00

observaçôes:
õ"ãàr'q2ô5:zz Data:20t06t2022 Modelo: 5u7TA4' 'MY'23' Ed. '0 As ioagens desta

cotaçã0, são meramente ilustrativas opcioÂais: B4B4 15

Data de validade: 3010612022

Avenida Mendonça Furtado, 1580, Prainha, Santarém, PA, CEP: 68005'100

@-aar-'



Gol 1.0
5U7TA4 - Transmissão: Manual - 84 cv I 75 cv - Total Flex - Modelo: 2023

Seus Itens de Série

. "ABS" - freios com sistema antitravamento

. "Aerowischer" - palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance

. "EBD" - freios com distriluição eletrônica de frenagem

. "ESS" - alerta de frenagem de emergência

. "E-Flex" - sistêma de partida a frio sem reservatóüo adicional de gasolina

. 2 airbags (passageiro e motorista)

. 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura

. Aerta sonoro de faróis acesos

. Alerta sonoro e úsual de não utilizaÇão 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 segnrrança traseiros retráteis de 3 pontos (inclusive o central)

. Desembaçador do údro traseiro

. Direção hidráulica

. Encosto do banco traseiro rebatível

. Faróis simples com máscara escurecida
\-/ . Fixaçào de assento de crianÇa com sistema ISOFIX@ / Top tether

. Grade dianteira sem pintura

. Lavador e limpador do údro traseiro

. Limpador do para-brisa com temporizador

. painel de instrumentos com contã-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível

. Para-choques na cor do veículo

. Para-sol com espelho para passageiro

. Preparaçáo para sistema de som com ltação

. Rodas de aço aro 14" com pneus 175/70 R14

. Entrada USB no console central

. Tomada 12V no console central

. Travamento elétrico das Portas

. Vidros dianteiros elétricos

0p

Observaçôes:
õãtãiãã,'azolizz oata, 20/06/2022 Modeto: 5u7TA4' 'MY'23'Ed '0 As imagens de§ta

cotúo, são meramente ilustrativas. opcio[aisr 8484, l5
Data de validade: 3010612022

rtcr\

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

Avenida MeDdonça Furtado, 1580, Prainha, SantaÉm, PA, CEP:68005-100
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Re: solicitação de orçamento
De <odir@rionortegm.com.br>

Para <comprâs@bêltêrrâ.pa.gov br,

Dar. 2022{6,21 13 55

G) PRoPosrA-ooool o pdr(-1ooe KB)

Olá boa tarde.

segue a proposta do veiculo onix.

Ate.te

Dc: compras@belterra.pa.gov.bÍ

Para: odir@rionortegm.com.br

Enviadas: Terça-Íeira, 21 de junho de 2022'1 0:47:01

Assunto: Fwd: solicitaÉo de orÇamento

--- l,4ensagem original ----
\íssunto:solicitação de orçamento

Data: 2022-06-21 10102

Ds: comPras@belterra.Pa.gov.br

Para: odiÍ@rionortegm.com.br

olã bom dia vênho oelo presente instrumento solicitar o orçamento e veiculo confoÍme descriminação em anexo

atenciosamente

Paulo / Sêmsa Belterra
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EMPRESA:

ENDEREÇO: t\Âiru)0p üA kL I n.rÂ»

f
eI\L<^

v
o a I

BAIRRO:

CIDADE:

Àr Ér À

5a N TÀ§Z( Í\^

oata:ZlJ oQ t2o?-Z

Prezado (a) Senhor (a)'

Viemos através deste, solicitar desta respeitosa que seja Íornecida valores'

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

VALOR ORAL

Descriçáo do PÍoduto

wrcuLo oe pASSE IO TRANPORT É or eourPE

(5 PESSOAS, OKM) COMBUSTIVEL:

BICOMBUSTIVEL DIREÇÃO: HIDRAULICA OU

ELETRICA PORTAST 4 PORTAS CAMBIO

MANUAL DIASTANCIA ENTRE EIXOS: MINIMA DE

2 370MM MoToRlzAÇÃol 1 0 A 1 3TRIO

ELETRICO; POSSUI AR CONDICIONADO

UNID QTD
U NIT ALTOT

DUN 1 1+ 8qq 0,@

0rl',x L(nctq l'.0

Cl,n^ t lc Mot"*oL

L 5

ÀÀobt[' ' 2azL

t- oo.s0?.350/0001'81-l
RTONORTE COMÉRCIO DE

VEICULOS UTDA

Av. t4endorça Furtado n o 1828

Santa Clara - cEP 68'040{

L santarém
Para

a

\_r

50 J

\
",lt[lo 

* J. e)

CEP: GgoYO- o so



solicitação dê oÍçamento
0ê <compras@belterÍa.pa.gov.br,

Pa'! <alciêth.santêrem=@viamarconi.com.br'

Dala 2022474411 22

D 3 coraçáo veiculo.docx ( - 1 7 KB)

OLA BOM DIA

venho por meio deste solicitàr propostar de velculo confoíne em anexo

atenciosamente

Paulo Edêr

setor de compÊs
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Cotâção
Dc ALCIETHPEDROSODIAZ.dci€üjetsEm@üÂlirÀsoni.coÍLbr>

Prr. s.rEso(ôbclt ÍE.p!.8ov.t'. <sdmâGlb.llÊÍrâ.pr.8ov.bê
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EMPRESA: VIA MARCONI VEICULOS LTDA

ENDEREÇO AVFNI À MFNNr)NCÂ RTÂDO 2877

BAIRRO: LIBERDADE

D ata'. ---._05 t -91_t -2922-

Prezado (a) Senhor (a),

Viemos através deste, solicitar desta respeitosa que seja Íomecida valores,
para os itens listados abaixo, para fins de levantamento preliminar de preços

/-*t:
I '-. e^5

Descrição do produto UNID OTD VALOR UNIT VALOR TOTAL

VEICULO DE PASSEIO TRANPORTE OE EQUIPE

(5 PESSOAS, OKM) COMBUSTIVEL:

BICOMBUSTIVEL DIREÇÃO: HIDRAULICA OU

ELETRICA PORTAS: 4 PORTAS CAMBIO:

MANUAL DIASTANCIA ENTRE EIxOS: MINIMA DE

2.37OMM MOTORTZAÇÃO: 1 .O Á 1.3 TRIO

ELETRICO: POSSUI AR CONDICIONADO

UNID I R$ 69.900,00 R$ 69.900,00

CIDADE:-§AN'IABEü-PA- CEP:-00040:14E-

A-.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIÂ MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: I I.| t6.410/0001-95

/3
]J N:

6

EMPRESA A: vlA MARCONIVEICULOS SANTAREM
EMPRESA B: DELTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
EMPRESA C: RIO NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Item Descriçáo EMPRESA
A

EMPRESA
B

EMPRESA
c

1

VEICULO DE PASSEIO
TRANPORTE DE EQUIPE (5
PESSOAS, OKM) COMBUSTIVEL:
BtcoMBUSTtVEL D|REÇÃO:
HIDRAULICA OU ELETRICA
PORTAS: 4 PORTAS CAMBIO:
MANUAL DIASTANCIA ENTRE
EIXOS: MINIMA DE 2 370MM
MOTORTZAÇÂO: 1.0 Á 1.3 TR|O
ELETRICO: POSSUI AR
CONDICIONADO

R$
69.900,00

R$
81.150,00

R$ 84 990,00

MAPA DE APURACÂO



&
PREFEITURÂ MI'NICTPAL DE BELTERRÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: I 1.18ó.410/0001-95

MAPA DE APURACÃO DA VENCEDORA

EMPRESA A: VIA MARCONI VEICULO SANTARÉMa

Item Descrição

1

VEICULO DE PASSEIO TRANPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS,
OKM) COMBUSTIVEL: BICOMBUSTIVEL DIREÇÀO:
HIDRAULICA OU ELETRICA PORTAS: 4 PORTAS CAMBIO:
MANUAL DIASTANCIA ENTRE EIXOS: MINIMA DE 2.370MM
MOTORTZÁÇÁO: 1.0 Á 1.3 TRIO ELETRTCO: POSSUT AR
CONDICIONADO

R$ 69.900,00

o^ -t
I) tl
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IEMPRESA A



/.,$1CIÊ,ià
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: I l.l E6.,lt 0i0001-95

CERTIDAO
ú,-(Vl ,'

Certifico o para todos os fins de direito, que realizei pesquisa de preço para AQUISIÇÃO
DE VEICULO REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO OO11I2O22 DE ITENS
REMANESCENTES AO PREGÃO ELETRONICO 04912021 REFERENTE A EQUIPAMENTO/
MATERIAL PERMANENTE ATRAVES DA PROPOSTA N' 11186.410000/1210-01 PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MARTA SANCHES.

Neste processo licitatório. Declaro, ainda, que o preço de referência foi formado nas
pesquisas anexadas ao procedimento intêrno, tomando por base a lnstrução Normativa
SEGUES/ME n' 65 de 7 de julho de 2021 , na qual recomenda o seguinte Parâmetro:

Art.s'. A pesquisa de Preço para fins de determinação do Preço estimado êm 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 atualização dos preços correspondentes.
( )ll - Contratações similares feitas pela Administração pública, em execução ou

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

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

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

ate 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) Íornecedores, mediante solicitação formal

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

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

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

notas fiscais esteia compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data.de divulgação do

edital, coníorme 
-disposto 

no caderno de Logística, elaborado pela secretaria .de_ 
Gestão da

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

considerando que as pesquisas realizadas com as empresas locais especializada na

venda de veículos, fora feito orçamento diretamente com os, representantes das empresas:

. EMPRESA A: VIA MARCONI VEICULOS SANTAREM

. EMPRESA B: DELTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

. EMPRESA C: RIO NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Belterra/PA, 05 de julho de 2022

Paul
Aux

r Cardoso soares

iar Administrativo

à:
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