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Pregão Eletrônico

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00004/2022 
 

Às 14:54 horas do dia 14 de abril de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JUNIA CELIA DE MEDEIROS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 037, Pregão nº
00004/2022. 

 
Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados
Descrição Complementar: Locação de 23 (vinte e três) Veículos - Leves / Pesados - Contratação de serviços de
locação de automóveis para cinco passageiros (4 (quatro) portas laterais e 01 (uma) porta de acesso ao porta-
malas), cor prata, sem motorista, zero km (sem uso), modelo Hatch ou Sedan, motor a gasolina ou flex, potência
mínima de 101 cavalos e aspiração natural, transmissão manual de cinco marchas equipado com ar condicionado,
sistema de direção com assistência hidráulica ou elétrica (conforme linha de produção), freios dianteiros a disco e
traseiros a tambor, equipados com sistemas eletrônicos; antitravamento (ABS) e sistema de distribuição de frenagem
(EBD), protetor de cárter; airbag duplo frontal para motorista e passageiro, equipamento de som com 04 (quatro)
alto-falantes, assoalho em carpete e jogo de tapetes, películas nos vidros em grau máximo de escurecimento de
acordo com a legislação vigente, tomada de 12V, vidros e travas com acionamento elétrico, retrovisores externos com
acionamento mecânico ou elétrico, 02 (dois) apoios de cabeça no banco traseiro e demais equipamentos e acessórios
de uso obrigatório e exigidos por leis, portarias e resoluções ...
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 893.894,0800 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 10,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: ESTRELA LOCACOES LTDA , pelo melhor lance de R$ 524.123,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/04/2022
12:46:48 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ESTRELA LOCACOES

LTDA, CNPJ/CPF: 14.293.669/0001-23, Melhor lance: R$ 524.123,0000

Homologado 14/04/2022
14:54:55

JUNIA CELIA
DE MEDEIROS
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