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LOTE 1 - HOMOLOGADO - 22/04/2021 11:37:10
Lote: 1
VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1
Unidade: UN
Marca: Renault
Modelo: Logan Zen 1.6
Descrição: veículo de passeio tipo sedan com capacidade 5 pessoas, zero km, ano/modelo 2021, 4 portas, cor branca, roda de aço
aro 15?, para-choques e maçanetas da cor do veículo. dimensões: comprimento total mínimo 4.210 mm, distância mínima entre os
eixos 2.460 mm, largura mínima 1.650 mm. motor: dianteiro, mínimo com 3 cilindros, potência máxima igual ou superior a 102 cv
(quando com gasolina), torque máximo igual ou superior a 14,0 kgfm (quando com gasolina), injeção eletrônica direta ou multiponto,
aspiração natural ou turbocompressor. abastecimento de combustível: capacidade do tanque mínima de 44 litros, biocombustível ou
gasolina. transmissão: transmissão manual, com no mínimo, 5 marchas à frente e 1 marcha à ré. direção: direção hidráulica ou
elétrica. capacidade: capacidade mínima do porta malas 470 litros. sistema de segurança: freio com Sistema Anti-Bloqueio (ABS),
sistema de distribuição eletrônica de frenagem (EBD), airbags frontais (passageiro e motorista), trio elétrico (trava, vidro e alarme),
encosto de cabeça para todos os ocupantes, faróis de neblina original, travamento central das portas, desembaçador do vidro
traseiro, sensor de estacionamento traseiro . conforto: ar-condicionado, banco do motorista com ajuste de altura, ajuste dos
retrovisores, banco traseiro rebatível, comando interno do porta-malas, ponto de força 12v. informação/tecnologia: rádio com entrada
USB, conexão bluetooth, mínimo 4 alto-falantes. acessórios: protetor de cárter, jogo de tapetes. Fabricação nacional com garantia de
3 anos ou 100.000 KM, com emplacamento incluso, sendo o município de Torres o primeiro proprietário, devidamente comprovado
no documento do veículo.
Quantidade: 2
Valor Unit.: 73.800,00
Valor Total: 147.600,00

CLASSIFICAÇÃO
Razão Social

Num Documento
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Oferta Final

ME

1 MRRC LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

064 35.774.957/0001-70

73.800,00

73.800,00

Sim

2 PEDRAGON AUTOS LTDA

080 03.935.826/0001-30

89.474,60

89.474,60

Não

Oferta Inicial

Oferta Final

ME

Oferta Inicial

Oferta Final

ME
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Razão Social
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Razão Social
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