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MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2021 
O Município de Conselheiro Mairinck-Pr, por meio do Pregoeiro Oficial, designado pela 
portaria nº. 005/2021, torna público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo menor 
preço por LOTE, cujo objeto Aquisição de 01 (um) Veículo tipo Sedan automotor de 
passageiros com as seguintes especificações mínimas: Veículo 0 km (zero km) – 
primeiro emplacamento; Ano/modelo mínimo 2021/2021: 04 portas; Veículo na cor 
branca; Motor do veículo movido a gasolina e álcool (flex.), com motorização de no 
mínimo 1.6 cm 3; Com potência de no mínimo 123 CV (gasolina) e 120 CV (álcool); 
Câmbio automático de 6 marchas ou mais; Tração dianteira; Sistema de freios a disco, 
com sistema antitravamento (ABS) nas quatro rodas; Suspensão original de fábrica; 
Forração interna de fábrica; Trava elétrica nas quatro rodas de fábrica; Alarme de fábrica 
ou instalado na concessionária autorizada; Ar condicionado de fábrica; Direção hidráulica 
ou elétrica de fábrica; Volante com regulagem de altura; Vidros elétricos dianteiros e 
traseiros; Capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros; Rodas de ferro ou liga 
leve aro 15; Capacidade de volume de carga no porta malas de no mínimo de 475 lts; 
Air bag duplo para os ocupantes dos bancos dianteiros; Película insufilm do modelo mais 
escuro permitida por lei em todos os vidros; Equipamentos e acessórios obrigatórios; 
Encosto de cabeça para todos ocupantes; Volante multifuncional; Rodas de liga leve; 
Multimídia com bluetooth, conexão USB; Cinto de segurança de 3 pontas, conforme 
quantidade e características descritas no anexo I do Edital, nº 048/2021.  
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Das 08:00 horas do dia 16/09/2021 às 13:00 horas 
do dia 29/09/2021.  
 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 13:00 às 13:30 horas do dia 
29/09/2021.  
 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:30 horas do dia 
29/09/2021.REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).  
 
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br Qualquer dúvida em 
relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma 
empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa 
de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 
www.conselheiromairinck.pr.gov.br 

Conselheiro Mairinck-Pr, 15 de Setembro de 2021. 
 
 

Alex Sandro Pereira Costa Domingues 
Prefeito Municipal 
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