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SOLICITAÇÃO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO CO NSÓRCIO CIRAU  

Pregão eletrônico 018/2021 
 
Contratação através de Dispensa de licitação nº. 26.2022 , Processo nº 984/2022, para a 
Aquisição de veículo 7 lugares para a Secretaria da Saúde. 
 
Fundamento Legal Adesão a Ata de Registro de Preços, conforme Decreto Federal nº 
7892/2013 e Lei Federal 8.666/1993. 
  
ORGÃO GERENCIADOR:  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI 
CONTRATO Nº 46/2022. 
Contratado: Sponchiado Jardine 
CNPJ: 00.485.542/0001-00 
 
Objeto: Aquisição de Veículo 7 lugares conforme descrito abaixo: 
Item Produto  Marca Modelo  Quant.  Valor  

005 

Veículo novo tipo minivan 07 lugares, zero 
km, com as seguintes características 
técnicas mínimas: ano/modelo 2021/2021 
ou superior, 04 (quatro) portas, capacidade 
para 07 ocupantes, motor com potência 
mínima de 100 cv, movido a etanol e 
gasolina; transmissão Automática e ou 
manual de 5 (cinco) marchas à 
frente e 1 (uma) a ré, freios abs/ebd, 
direção elétrica ou hidráulica, computador 
de bordo, ar condicionado, air bag (duplo 
frontal), travas elétricas nas quatro portas e 
vidros elétricos nas portas dianteiras, 
alarme antifurto, porta malas de no mínimo 
160 litros, capacidade de carga 490 kg, 
sensor de estacionamento traseiro, 
desembaçador do vidro traseiro, kit 
multimidia instalado, tapetes, proteção do 
motor, tanque com capacidade de no 
mínimo 50 litros, rodas de liga leve, pneus 
aro 15, volante multifuncional, pintura na 
cor branca, equipado com itens de série e 
opcionais de fábrica e todos os 
equipamentos de segurança exigidos pelos 
órgãos de trânsito para o modelo. 
 

GM/Chevrolet 
Spin 1.8 

Premier (07 
Lugares) 

01 R$ 127.300,00 

 
Valor do Objeto: R$ 127.300,00 (cento e vinte e sete mil reais e trezentos 
reais) 

Data de assinatura: 01 de agosto de 2022. 

 

_________________ 
Marcelo Luis Krolow 

Prefeito Municipal 


