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RANKING DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Balsas
Prefeitura Municipal de Balsas
Pregão Eletrônico - 13/2022

0001 - Veículo tipo SUV - ar condicionado, apoio para o braço, banco do motorista com regulagem, cor
predominantemente branca, 3° apoio de cabeça para traseiro rebaixado, alerta de limite de velocidade
e manutenção programada, alça de segurança traseira, apoia pé para motorista, banco traseiro
rebatível com 02 posições para o encosto, bancos com assento anti-submarining, barra de proteção
nas portas, bolsa porta objeto nas portas dianteira e traseira, bolsa porta-revista no encosto dos bancos
dianteiro, brake light, calotas integrais, capô retrátil com dobradiça de segurança, chave canivete com
telecomando para abertura das portas vidros e porta-malas, cinto de segurança dianteiro retráteis de 3
pontos com regulagem de altura, cinto de segurança laterais traseiros de 3 pontos e central fixo de 02
pontos, comando interno de abertura da tampa de combustível, computador de bordo distância
consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso, computador
de bordo, console central com porta-objeto e portas-copo (2 dianteiros e 1 traseiro), conta giros,
desembaçador do vidro traseiro temporizado, detalhes internos na cor prata fosco (maçaneta aros das
saídas de ar), direção hidráulica, drive by wire (controle eletrônico da aceleração), embalagem com
acionamento hidráulico, espelho no para-sol lados motorista e passageiro, faixa horizontal no painel
com tecnologia insert molding, faróis parábola, faróis de neblina, ganchos de fixação de carga no porta
– malas, hsd(high safety drive) airbag duplo( motorista e passageiro) e abs com ebd, hidrômetro digital
( total e parcial), iluminação do porta-malas, indicador grandual de temperatura de água, indicador
grandual do nível de combustível, lane change (função auxiliar para acionamento das setas indicando
troca de faixa). limpador e lavador dos vidros dianteiro e traseiro com intermitência, limpador traseiro
com acionamento automático à ré, logo push (sistema de abertura elétrica do porta malas,luzes de |
Valor de Referência: 141.037,14
Fornecedor CNPJ/CPF Valor Unitario Quantidade Modelo Marca/ Fabricante Tipo LC 123/2006

P G AGUIAR VIEIRA
(Desc/Inab/Rejeitado)

27.967.465/0001-72 R$ 130.000,00 2 2022/2022 DUSTER
SUV/RENAULT

EPP/SS Não

L S EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS EIRELI

18.538.150/0001-19 R$ 137.000,00 2 Duster Zen MT : Renault EPP/SS Sim

FAVORITA COMERCIO E
SERVICOS LTDA

21.380.013/0001-03 R$ 138.000,01 2 DUSTER OROCH 1.6 RENAULT Ltda/Eireli Sim


