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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

ADESÃO Nº 001/2018 

  

 O Prefeito Municipal de Pedra Preta - MT, no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento 

no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

  

RESOLVE:  

 

Homologar: o procedimento licitatório na modalidade adesão a ata de registro de preço para contratação de 

empresa para futura e eventuais execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva de veículos, 

englobando aquisição de óleo lubrificante, graxa e fluidos, peças genuínas ou originais, independente de marca ou 

categoria para atendimento da frota de veículos. 

 

 

           Razão Social: NE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME, inscrita 

no CNPJ sob nº 09.619.626/0001-55. 

 

LOTES ADERIDOS 

Linha Elétrica 
CÓDIGO DO ITEM                                 DESCRIÇÃO DOS ITENS 
433075 PEÇAS DA LINHA ELÉTRICA PARA MÁQUINAS PESADAS 
Fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, independente de marca e categoria para 

atendimento para da frota de veículos do Município de Pedra Preta/MT. O percentual de desconto para 

fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, sobre a tabela de preços fornecida pelas 

montadoras, é de: 85% (oitenta e cinco por cento). 
 

Acessórios 
CÓDIGO DO ITEM                                 DESCRIÇÃO DOS ITENS 
433079 ACESSÓRIOS PARA MAQUINAS PESADAS 
Fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, independente de marca e categoria para 

atendimento para da frota de veículos do Município de Pedra Preta/MT. O percentual de desconto para 

fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, sobre a tabela de preços fornecida pelas 

montadoras, é de: 78%  (setenta e oito por cento). 
 

Hidráulica 
CÓDIGO DO ITEM                                 DESCRIÇÃO DOS ITENS 
433090 PEÇAS DA LINHA HIDRÁULICA PARA MAQUINAS PESADAS 
Fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, independente de marca e categoria para 

atendimento para da frota de veículos do Município de Pedra Preta/MT. O percentual de desconto para 

fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, sobre a tabela de preços fornecida pelas 

montadoras é de: 73%  (setenta e três por cento). 
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           Razão Social: R M COMERCIO DE PEÇAS E PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA – ME, inscrita 

no CNPJ sob nº 22.104.298/0001-12 

 

LOTES ADERIDOS 

LINHA MECÂNICA 

CÓDIGO DO ITEM                                 DESCRIÇÃO DOS ITENS 

433065 PEÇAS DA LINHA MECÂNICA PARA AUTOMOVEIS LEVES, CAMIONETES 

E AMBULÂNCIAS. 

Fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, independente de marca e categoria para 

atendimento para da frota de veículos do Município de Pedra Preta/MT. O percentual de desconto para 

fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, sobre a tabela de preços fornecida pelas 

montadoras, é de: 95%  (noventa e cinco por centos). 

 

LINHA MECÂNICA 

CÓDIGO DO ITEM                                 DESCRIÇÃO DOS ITENS 

433066 PEÇAS DA LINHA MECÂNICA PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES 

Fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, independente de marca e categoria para 

atendimento para da frota de veículos do Município de Pedra Preta/MT. O percentual de desconto para 

fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, sobre a tabela de preços fornecida pelas 

montadoras, é de: 90% (noventa por cento). 

 

SUSPENSÃO E FREIO 

CÓDIGO DO ITEM                                 DESCRIÇÃO DOS ITENS 

433069 PEÇAS DA LINHA MECÂNICA PARA AUTOMOVEIS LEVES, CAMIONETES 

E AMBULÂNCIAS. 

Fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, independente de marca e categoria para 

atendimento para da frota de veículos do Município de Pedra Preta/MT. O percentual de desconto para 

fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, sobre a tabela de preços fornecida pelas 

montadoras, é de: 95%  (noventa e cinco por centos). 

 

SUSPENSÃO E FREIO 

CÓDIGO DO ITEM                                 DESCRIÇÃO DOS ITENS 

433070 PEÇAS DA LINHA MECÂNICA PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES. 

Fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, independente de marca e categoria para 

atendimento para da frota de veículos do Município de Pedra Preta/MT. O percentual de desconto para 

fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, sobre a tabela de preços fornecida pelas 

montadoras, é de: 95% (noventa e cinco por centos). 

 

LINHA ELÉTRICA 

CÓDIGO DO ITEM                                 DESCRIÇÃO DOS ITENS 

433073 PEÇAS DA LINHA MECÂNICA PARA AUTOMOVEIS LEVES, CAMIONETES 

E AMBULÂNCIAS. 

Fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, independente de marca e categoria para 

atendimento para da frota de veículos do Município de Pedra Preta/MT. O percentual de desconto para 

fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, sobre a tabela de preços fornecida pelas 

montadoras, é de: 95% (noventa e cinco por centos). 
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LINHA ELÉTRICA 

CÓDIGO DO ITEM                                 DESCRIÇÃO DOS ITENS 

433074 PEÇAS DA LINHA MECÂNICA PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES. 

Fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, independente de marca e categoria para 

atendimento para da frota de veículos do Município de Pedra Preta/MT. O percentual de desconto para 

fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, sobre a tabela de preços fornecida pelas 

montadoras, é de: 95%  (noventa e cinco por centos). 

 

ACESSÓRIOS 

CÓDIGO DO ITEM                                 DESCRIÇÃO DOS ITENS 

433077 PEÇAS DA LINHA MECÂNICA PARA AUTOMOVEIS LEVES, 

CAMIONETES E AMBULÂNCIAS. 

Fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, independente de marca e categoria para 

atendimento para da frota de veículos do Município de Pedra Preta/MT. O percentual de desconto para 

fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, sobre a tabela de preços fornecida pelas 

montadoras, é de: 95%  (noventa e cinco por cento). 

 

ACESSÓRIOS 

CÓDIGO DO ITEM                                 DESCRIÇÃO DOS ITENS 

433078 PEÇAS DA LINHA MECÂNICA PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES. 

Fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, independente de marca e categoria para 

atendimento para da frota de veículos do Município de Pedra Preta/MT. O percentual de desconto para 

fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, sobre a tabela de preços fornecida pelas 

montadoras, é de: 85%  (oitenta e cinco por cento). 

 

SISTEMA ELETRÔNICO 

CÓDIGO DO ITEM                                 DESCRIÇÃO DOS ITENS 

433084 PEÇAS DA LINHA MECÂNICA PARA AUTOMOVEIS LEVES, 

CAMIONETES E AMBULÂNCIAS. 

Fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, independente de marca e categoria para 

atendimento para da frota de veículos do Município de Pedra Preta/MT. O percentual de desconto para 

fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, sobre a tabela de preços fornecida pelas 

montadoras, é de: 55% (cinquenta e cinco por cento). 

 

SISTEMA ELETRÔNICO 

CÓDIGO DO ITEM                                 DESCRIÇÃO DOS ITENS 

433086 PEÇAS DA LINHA MECÂNICA PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES. 

Fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, independente de marca e categoria para 

atendimento para da frota de veículos do Município de Pedra Preta/MT. O percentual de desconto para 

fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, sobre a tabela de preços fornecida pelas 

montadoras, é de: 85% (oitenta e cinco por cento). 

 

HIDRÁULICA 

CÓDIGO DO ITEM                                 DESCRIÇÃO DOS ITENS 

433092 PEÇAS DA LINHA MECÂNICA PARA AUTOMOVEIS LEVES, 

CAMIONETES E AMBULÂNCIAS. 

Fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, independente de marca e categoria para 

atendimento para da frota de veículos do Município de Pedra Preta/MT. O percentual de desconto para 

fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, sobre a tabela de preços fornecida pelas 

montadoras, é de: 85%  (oitenta e cinco por cento). 
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HIDRÁULICA 

CÓDIGO DO ITEM                                 DESCRIÇÃO DOS ITENS 

433094 PEÇAS DA LINHA MECÂNICA PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES. 

Fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, independente de marca e categoria para 

atendimento para da frota de veículos do Município de Pedra Preta/MT. O percentual de desconto para 

fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, sobre a tabela de preços fornecida pelas 

fabricantes. é de: 95%  (noventa e cinco por cento). 

 

AR CONDICIONADO 

CÓDIGO DO ITEM                                 DESCRIÇÃO DOS ITENS 

439030 PEÇAS DA LINHA MECÂNICA PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES. 

Fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, independente de marca e categoria para 

atendimento para da frota de veículos do Município de Pedra Preta/MT. O percentual de desconto para 

fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, sobre a tabela de preços fornecida pelas 

fabricantes. é de: 95%  (noventa e cinco por cento). 

 

AR CONDICIONADO 

CÓDIGO DO ITEM                                 DESCRIÇÃO DOS ITENS 

439032 PEÇAS DA LINHA MECÂNICA PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES. 

Fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, independente de marca e categoria para 

atendimento para da frota de veículos do Município de Pedra Preta/MT. O percentual de desconto para 

fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha, sobre a tabela de preços fornecida pelas 

fabricantes. é de: 95%  (noventa e cinco por cento). 

 

 

Proceda - se a Homologação das empresas:  

NE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA – ME. 

R M COMERCIO DE PEÇAS E PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA – ME. 

 

 

Pedra Preta - MT, 17 de janeiro de 2018. 

 

 

 

__________________________________ 

JUVENAL PEREIRA BRITO 

PREFEITO 


