
96120 - ESTADO DO PARANA
987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00105/2021-000

1 - Itens da Licitação

1 - Automóvel

Descrição Detalhada: Veículo tipo hatch 2020/2021, zero km, mínima potência efetiva líquida (CV): Mínimo de 104 cv (E) 98 cv (G), Combustível:
etanol/gasolina(flex), número de cilindros: mínimo de 04 (quatro) em linhas, transmissão manual, mínimo de 05 (cinco) marchas
à frente e 01 a ré, direção: elétrica/hidráulica, Pneus: novos máximo 06 (seis) meses de fabricação, Freios: ABS/EBD, Tração:
dianteira, Capacidade de carga útil: mínimo de 375 kg, Capacidade do tanque de combustível: mínimo 50 litros, Volume do porta
malas: mínimo 270 litros, Capacidade: mínimo 05 ocupantes, Portas: mínimo 04 portas, Acessórios: cinto de segurança para
todos os ocupantes, ar condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, sistema de som, espelhos retrovisores, banco do
motorista com regulagem de altura, faróis de neblina, alarme, computador de bordo, limpador e lavador de vidros dianteiros e
traseiros, kit de ferramentas, Cor: Branca, Garantia: 12 meses da entrada em operação, Treinamento de mecânicos e
motoristas: mínima 02 horas.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Valor Total (R$): 65.641,67

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 100,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

2 - Automóvel

Descrição Detalhada: Veículo tipo utilitário 2020/2021, zero km, mínima potência efetiva líquida (CV): Mínimo de 88 cv (E) 85 cv (G), Combustível:
etanol/gasolina(flex), número de cilindros: mínimo de 04 (quatro) em linhas, transmissão manual, mínimo de 05 (cinco) marchas
à frente e 01 a ré, direção: hidráulica, Pneus: novos máximo 06 (seis) meses de fabricação, Freios: ABS/EBD/REF, Tração:
dianteira, Capacidade de carga útil: mínimo de 650 kg, Capacidade do tanque de combustível: mínimo 55 litros, Volume do porta
malas: mínimo 3000 litros, Carroceria: tipo furgão fechado, Capacidade: mínimo 02 ocupantes, Porta traseira assimétricas com
ou sem vidro, iluminação do compartimento de carga, ganchos para amarração de carga, proteção parcial nas laterais internas,
Acessórios: cinto de segurança para todos os ocupantes, ar condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, sistema de som,
espelhos retrovisores, bancos dianteiros reclináveis, faróis de neblina, alarme, computador de bordo, kit de ferramentas, Cor:
Branca, Garantia: 12 meses da entrada em operação, Treinamento de mecânicos e motoristas: mínima 02 horas.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Valor Total (R$): 87.978,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 100,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)
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