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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Nepomuceno – MG, por meio da C.P.L, torna público, para 

fins de conhecimento dos interessados, que está aberto o processo licitatório 076/2017, Pregão Presencial 

09/2017. Regime menor preço por ITEM, para Aquisição de veículo tração mecânica tipo caminhonete 4 

portas flex, Abertura será dia 28/06/2017 as 13:00. Maiores informações (35)3861-2066, Edital completo 

solicitar pelo E-mail compraselicitacao@saaenep.com.br Nepomuceno 08/06/2017 – Pregoeiro. – Edivaldo 

José Dias. 

 

 

                         
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2017 

 

I – OBJETO 

1.1 Aquisição de AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE (PICK UP) para manutenção dos serviços 

administrativos do SAAE de água para o exercício de 2017 conforme segue: 

                                                                     MATERIAL DE AGUA 

ITENS DESCRIÇÃO (PRODUTO) UND. QUANT. VALOR 

MÉDIO 
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VEÍCULO 0KM TIPO CAMINHONETE (PICK-UP) –  
Veículo tipo caminhonete, cabine dupla, 0km, ano de fabricação de no mínimo 
2017, motorização mínima de 1.590 cm3, 4 cilindros, potência mínima 
100cv, com tração dianteira, protetor de Carter, na cor BRANCA; combustível 
flex (gasolina/etanol); no mínimo 4 (quatro), capacidade de carga mínima na 
carroceria de 600 litros; transmissão manual de no mínimo 5 velocidades a 
frente e uma ré; ABS, airbag dianteiro, direção hidráulica e/ou elétrica; ar 
condicionado, protetor plástico de caçamba, freio a disco ventilado (dianteiro) e 
no mínimo tambor (traseiro), capacidade do tanque não menor que 50 
(cinqüenta) litros de combustível; capacidade para transporte de no mínimo 5 
passageiros, incluindo o motorista, vidro elétrico, tapetes de borracha alarme 
instalado, Radio AM/FM  CD PLAY e entradas USB, auto falantes instalados, 
emplacamento no município Nepomuceno -MG 
 

 

 
 

 

 
VEICULO 
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79.416,67 

 

 

 

Valor total estimado para o certame é de R$-79.416,67 (Setenta e nove mil 

quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) 

79.416,67 

 

 

2.1  A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ TER AUTORIZADA EM UM RAIO DE 150KM DA CIDADE DE NEPOMUCENO-MG 

 

II – JUSTIFICATIVA 

2.1 Aquisição de AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE (PICK UP) 4 PORTAS FLEX para manutenção das 

redes de água para o exercício de 2017 se faz necessário para desenvolvimento dos trabalhos do SAAE dentro do perímetro urbano e  ETA (Estação 

de Tratamento de Água) durante o ano futuros. 
 


