MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Resultado de Processo Licitátorio
Processo Licitátorio: nº 093/2017
Pregão Presencial: nº 067/2017
Objeto: AQUISIÇÃO DE 03 VEÍCULOS ZERO KM PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,
EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO/MG.
Empresas vencedoras:
COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ/CPF: 24.344.495/0001-34
ENDEREÇO: RODOVIA BR 265, KM 153, 390 - DISTRITO GATO PRETO - LAVRAS - MG - 37200-000
Seq. Item

1

Descrição

026325 Veículo tipo “sedan” zero quilômetro – ano
de fabricação 2017; modelo 2017; 5 portas;
capacidade 5 passageiros, incluindo o
motorista;
cor
preta;
combustível:
gasolina/álcool (flex); air bag frontal para
motorista e passageiro; freios ABS; rodas de
liga leve R 15; ar condicionado
automático/digital;
direção
elétrica
progressiva; vidros elétricos dianteiros e
traseiros com função one touch (descida)
para motorista; retrovisores elétricos com
acionamento interno; chave com comando
de travamento de portas e porta-malas.
Sensor de estacionamento traseiro; protetor
de motor e cárter; cintos de segurança
dianteiros retráteis de 03 pontos, com
regulagem de altura, cinto de segurança
traseiro retráteis nas laterais, 03 pontos e
central de três pontos; travas elétricas com
controle remoto; câmbio de transmissão
automático; motor 1.8; bancos em couro:
jogo de tapetes; Sistema de som integrado
ao painel com conexão Bluetooth
AM/FM/CD player/MP3/USB e antena;
sistema de alarme antifurto; película de
controle solar nos vidros laterais e traseiros
em conformidade com a legislação de
trânsito vigente; volume do porta malas de
563 litros; capacidade do tanque de
combustível de 54 litros; farol de milha;
jogos de tapetes de borracha; -Equipado
com todos os acessórios de segurança
exigidos pela legislação de trânsito vigente.
Garantia mínima de 3 (três) anos, a contar
do recebimento definitivo.

Marca

UN Qtd.

Valor Unitário Valor Total

COBALT 1.8
ELITE FLEX 4P
2018 CHEVROLET

UN 1

R$ 74.000,00

Sub Total

R$ 74.000,00

S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES - EIRELI
CNPJ/CPF: 22.645.916/0001-31

Rua Tenente Viotti, 331, Centro – Passa Quatro/MG – CEP: 37.460-000
(35) 3371-5000 – www.passaquatro.mg.gov.br

R$ 74.000,00

MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
ENDEREÇO: NESRALLA RUBEZ, 503 - CENTRO - CRUZEIRO - SP - 12701-000
Seq. Item

2

Descrição

Marca

026323 Veículo automotivo zero quilômetro – ano
de fabricação 2017/modelo 2017; 5 portas;
capacidade 5 passageiros, incluindo o
motorista; cor branca;
combustível:
gasolina/álcool (flex); air bag frontal para
motorista e passageiro; motor 1.0; direção
eletro-hidráulica; vidro elétrico dianteiro e
trava elétrica nas quatro portas; ar
condicionado e também ventilação de
painel; freios ABS; câmbio manual; com
tapetes de borracha para o interior; volume
do porta malas de 320 litros; capacidade do
tanque de combustível DE 50 litros; chave
com telecomando para abertura das portas,
vidros e porta-malas; cintos de segurança
dianteiros retráteis de 03 pontos, com
regulagem de altura, cinto de segurança
traseiro retráteis nas laterais, 03 pontos e
central de dois pontos; desembaçador de
vidro traseiro; limpador e lavador dos vidros
dianteiro e traseiro; rodas R 15

UN Qtd.

SANDERO 1.0 UN 2
AUTHENTIQUE
FLEX 4P RENAULT

Valor Unitário Valor Total

R$ 40.850,00

Equipado com todos os acessórios de
segurança exigidos pela legislação de
trânsito vigente.
Garantia mínima de 3 (três) anos, a contar
do recebimento definitivo.
Sub Total

R$ 81.700,00

Total Geral

R$ 155.700,00

Rua Tenente Viotti, 331, Centro – Passa Quatro/MG – CEP: 37.460-000
(35) 3371-5000 – www.passaquatro.mg.gov.br

R$ 81.700,00

