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1 PINHO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA  049 03.359.771/0001-68 147.740,00 147.740,00 Não

2 PEDRAGON AUTOS LTDA  077 03.935.826/0001-30 165.450,00 163.500,00 Não

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 24/08/2021 17:17:11
Lote: 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: Veículo com as características mínimas: modelo sedan, zero km, ano 2021 e modelo 2021, motor a partir de 1.4 
cilindradas e com no mínimo de 152cv, cor preta, cinco lugares, alarme ultrassom, no mínimo seis airbags, faróis e lanterna de 
neblina, regulagem de altura dos faróis e com sensor crepuscular, programa eletrônico de estabilidade, sistema eletrônico de controle 
de tração (TCS), sistema de freio autoblocante (ABS) com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), abertura do porta-malas com 
controle remoto, sistema de partida em aclive, câmera de ré, indicadores de nível de vida do óleo, bateria, e pressão dos pneus, 
coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, desembaçador elétrico do vidro traseiro, vidros eletrônicos nas portas 
com acionamento por um toque anti-esmagamento e fechamento pela chave, volante multifuncional, sensor de estacionamento 
dianteiro e traseiro, computador de bordo colorido com informações gerais de consumo, áudio, telefone, navegação e do veículo, 
espelho retrovisor interno eletrocrômico, partida sem chave, sensor de chuva com ajuste automático de intensidade, lanternas em 
led, alerta de colisão frontal, ar-condicionado eletrônico, computador de bordo, direção elétrica progressiva, espelhos retrovisores 
externos elétricos, transmissão automática de seis velocidades, controlador de velocidade de cruzeiro, aparelho de som com tela 
LCD sensível ao toque, navegador integrado, intregração com aparelho celular, rádio AM/FM, entrada USB e auxiliar e AUX-IN, 
conexão bluetooth para celular e configurações do veículo, bancos com revestimento em couro, rodas de liga-leve tamanho mínimo 
17?, capacidade mínima do tanque de combustível 50 litros, capacidade do porta-malas mínimo 440 litros, comprimento total do 
veículo mínimo de 4660mm e 2.680mm de distância entre eixos, garantia de no mínimo 3 anos com revisões periódicas conforme o 
manual do veículo, emplacamento total em nome do Município de Torres.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 147.740,00 Valor Total: 147.740,00

Marca: Chevrolet Modelo: Cruze Premier
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