Edital Pregão Presencial nº 011/2014
O Município de Presidente Lucena/RS torna Público, para fins de intimação
conhecimento dos interessados o resultado do procedimento licitatório a seguir elencado:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 033/2014
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial
EDITAL: 011/2014
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item
OBJETO: 1.1 - Aquisição de um veículo tipo utilitário para 7 passageiros, de fabricação
nacional, ano de fabricação e modelo 2014/2014 ou superior, zero km, com motor de no
mínimo 1.8, bi -combustível (álcool/gasolina), 5 marchas a frente e 1 ré, 4 portas, ar
condicionado, direção hidráulica, air bag duplo, freios ABS, alarme, trava elétrica, cintos de
segurança dianteiro de 3 pontos, cinto de segurança traseiros laterais 3 pontos retrateis e
central 2 pontos fixos, tanque de combustível com capacidade mínima de 45 litros,
instalação completa de rádio CD MP3 com entrada USB e alto falantes nas portas, pneus no
mínimo 175/70 R14, rodas em aço com calotas, retrovisores externos direito/esquerdo com
regulagem interna manual, tomada 12v no painel, luz interna no teto do compartimento de
passageiros, bancos com apoio de cabeça, bancos em tecido de cor escura, veículo na cor
branca, jogo de tapetes em borracha e todos os demais equipamentos de segurança
obrigatórios por lei.
1.2 – Aquisição de um veículo tipo utilitário, modelo sedan para 5 passageiros, de
fabricação nacional, ano de fabricação e modelo 2014/2014, ou superior, zero km, com
motor de no mínimo 04 cilindros, bi-combustível (álcool/gasolina), 04 portas, ar
condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, air bag dianteiros
(motorista e passageiro), freios ABS, alarme, trava elétrica, tanque de combustível com
capacidade mínima de 45 litros, mínimo 80 CVs, com motor de no mínimo 1.4, cintos de
segurança dianteiro de 3 pontos, cinto de segurança traseiro laterais 3 pontos retrateis e
central 2 pontos fixos, instalação completa de rádio CD MP3com entrada USB e
alto falantes nas 04 portas laterais, pneus no mínimo 175/70 R14, rodas em aço com
calotas, retrovisores externos direito/esquerdo com regulagem interna manual, tomada 12v
no painel, luz interna no teto do compartimento de passageiros, capacidade de porta mala
com no mínimo 450 litros, bancos com apoio de cabeça, bancos em tecido de cor escura,
veículo na cor branca, jogo de tapetes em borracha e todos os demais equipamentos
obrigatórios por lei.
Vencedor

Item

Ritmo
1
Veiculos Ltda

Quant.

Descrição

Valor unit.

Valor total

1

Aquisição de um
veículo tipo utilitário
para 7 passageiros,
de fabricação

R$ 61.800,00 R$ 61.800,00
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nacional, ano de
fabricação e modelo
2014/2014 ou
superior, zero km,
com motor de no
mínimo 1.8, bi
-combustível
(álcool/gasolina), 5
marchas a frente e 1
ré, 4 portas, ar
condicionado,
direção hidráulica,
air bag duplo, freios
ABS, alarme, trava
elétrica, cintos de
segurança dianteiro
de 3 pontos, cinto de
segurança traseiros
laterais 3 pontos
retrateis e central 2
pontos fixos, tanque
de combustível com
capacidade mínima
de 45 litros,
instalação completa
de rádio CD MP3
com entrada USB e
alto falantes nas
portas, pneus no
mínimo 175/70 R14,
rodas em aço com
calotas, retrovisores
externos
direito/esquerdo com
regulagem interna
manual, tomada 12v
no painel, luz interna
no teto do
compartimento de
passageiros, bancos
com apoio de
cabeça, bancos em
tecido de cor escura,
veículo na cor
branca, jogo de
tapetes em borracha
e todos os demais
equipamentos de
segurança
obrigatórios por lei.

Ritmo
2
Veiculos Ltda

1

Aquisição de um
veículo tipo
utilitário, modelo
sedan para 5
passageiros, de
fabricação nacional,
ano de fabricação e
modelo 2014/2014,
ou superior, zero
km, com motor de
no mínimo 04

R$ 38.200,00 R$ 38.200,00
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cilindros, bicombustível
(álcool/gasolina), 04
portas, ar
condicionado,
direção hidráulica,
vidros elétricos
dianteiros e
traseiros, air bag
dianteiros (motorista
e passageiro), freios
ABS, alarme, trava
elétrica, tanque de
combustível com
capacidade mínima
de 45 litros, mínimo
80 CVs, com motor
de no mínimo 1.4,
cintos de segurança
dianteiro de 3
pontos, cinto de
segurança traseiro
laterais 3 pontos
retrateis e central 2
pontos fixos,
instalação completa
de rádio CD
MP3com entrada
USB e
alto falantes nas 04
portas laterais, pneus
no mínimo 175/70
R14, rodas em aço
com calotas,
retrovisores externos
direito/esquerdo com
regulagem interna
manual, tomada 12v
no painel, luz interna
no teto do
compartimento de
passageiros,
capacidade de porta
mala com no
mínimo 450 litros,
bancos com apoio de
cabeça, bancos em
tecido de cor escura,
veículo na cor
branca, jogo de
tapetes em borracha
e todos os demais
equipamentos
obrigatórios por lei.

Homologado e Adjudicado em 04 de abril de 2014
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Zoleica Berwian
Presidente da Comissão de Licitações
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