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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO           
 

    

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL  DE 

OURILÂNDIA DO NORTE, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS E CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 4º, INCISO XXI DA LEI Nº 

10.520/02. 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Homologar a licitação, na modalidade de Pregão Presencial de nº 

006/2018. Expedida aos 27 dias do mês de Fevereiro de 2018, por estar de acordo com a 

legislação em vigor, em favor da empresa: NB AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA, o 

competente Objeto: Fox Connect 1.6, marca Volkswagen, ano/modelo 2018/2018, motor 
dianteiro de 3 cilindros em linha, combustível flex, tração dianteira, torque 15,6 
potencia mínimas 104cv/101 cv, injeção mult ponto, suspensão dianteira tipo mc 
pherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas 
helicoidal, suspensão traseira tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e 
molas helicoidal, veiculo zero quilometro, velocidade máxima 170 km/h, cor branca, 4 
portas, altura 1.552m, ar-condicionado com filtro de poeira e polen, aerowischer – 
palhetas do limpador de para-brisas com design aerodinâmico easy drive – direção 
com assistência elétrica, freio a disco ABS- com sistema antitra, branco do motorista 
com ajuste milimétrico de altura, banco revestidos em capa de couro corvin, piso em 
carpete (tapete) envernizado, 2 airbags (passageiro e motorista), 2 apoios de cabeça 
no banco traseiro com ajuste de altura, 4 alto-falantes, 2 tweeters e antena no teto, 
alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista, chave 
tipo canivete com controle remoto, capacidade 5 passageiros, cintos de segurança 
traseiros laterais de 3 pontos com retorno automático, colunas centrais externas com 
aplique preto, computadro de bordo com I – system console central com porta-copos, 
detalhes do painel com acabamento em chrome effect, espelhos retrovisores e 
maçanetas das portas na cor do veiculo, espelhos retrovisores externos com luzes 
indicadores de direção integradas, espelhos retrovisores externos eletricamente 
ajustáveis com função tilt down, no lado direito, faróis duplos com mascara 
escurecida e friso cromado, faróis dianteiros de neblida com função cornering, frisos 
laterais na cor do veiculo, grade dianteira em preto brilhante com friso pintado em cor 
siberian indicador de troca de marcha, lanterna traseira dupla escurecida, lavadro, 
limpador e desembaçador traseiros, limpador do para-brisa com temporizador, luzes 
indicadoras de direção com função comfort blinker, maçanetas internas das portas 
com acabamento chrome effect, painel de instrumentos com conta giros, velocímetro 
e marcador do nível de combustível, para-choques na cor do veiculo, para sol com 
espelho para motorista e passageiro, piloto automático (controle automático de 
velocidade), pneus 195/55 R15 de baixa resistência a rolagem, porta-revistas no 
encosto do banco dianteiro direito, sistema de som composition touch, com app-
connect, radio Am/FM, bluetooh, MP3 player e entradas, USb, Sd-card e AUX-IN (tela 
6,5), retrorrefletores no para-choque traseiro, rodas de liga leve aro 15 – design sato, 
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sensores traseiros de estacionamento (park pilot), sistema de abertura elétrica do 
porta-malas pelo logotipo (schwenkemblem), sistema de alarme com comando 
remoto (keyless), tapetes de borracha, tomadas 12v no console central, transmissão 
manual de 5 velocidades, embragem monodisco a seco e travamento elétrico das 
portas e porta-malas (com controle remoto), volante multifuncional com comando do 
sistema de som e do I-system, vidros dianteiros de serie não especificados exigidos 
pelo CONTRAN, todos os equipamentos de serie do modelo. Com o valor de R$ 

55.500,00 (Cinquenta e cinco mil e quinhentos reais). 

Art. 2º - Determinar ao departamento de Compras, as providências cabíveis para 

o cumprimento do presente termo. 

 

Art. 3º - Determinar ao serviço de Orçamento e Contabilidade a emissão do respectivo 

Empenho e Ordem de Pagamento. 

 

REGISTRE-SE, 

PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.  

 

Secretaria Municipal de Saúde de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, aos 19 

dias do mês de Março de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARILENE DA SILVA GOMES 

Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social 
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