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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

Pregão Eletrônico - 9/2021-085PMT

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: VEÍCULO PICAPE 4X4 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTE DE EQUIPE

Especificação : Veículo Picape cabine dupla 4X4 ? Para Serviços Administrativos e Transporte de Equipe, 0km, fabricação 2021
modelo 2022, cor Branca ou prata, Motorização 2.4 ou superior, 16 Válvulas, injeção eletrônica direta turbocompressor e intercooler,
2.440 cilindradas ou superior, Potencia 190 CV ou superior, entre eixo 3.000 mm, carga útil mínima 1.000 kg, Combustão a Diesel,
tanque de combustível 75 litros ou superior, 4 portas, 5 lugares, freio dianteiro disco ventilado 16? ou superior, ABS com EBD, traseiro
tambor, tração 4x2 e 4x4, bloqueio diferencial traseiro, bloqueio diferencial central, assistente de frenagem de emergência, sistema de
frenagem autônoma, controle de estabilidade e tração, Air bag frontal duplo, air bag lateral motorista e passageiro, air bag joelho para
motorista, air bag cortina, câmbio automático de 6 marchas, direção hidráulica, distância entre eixos mínima de 3.000mm, largura
mínima 1820mm, ar condicionado digital dual zone e circulador ar fresco traseiro, volante com regulagem de altura e profundidade,
rodas aro 18?. Multimídia com tela touch screen de 7? com GPS nativo, 2 entradas USB câmera de ré, sensor de estacionamento
dianteiro e traseiro sistema de luzes de rodagem em led e faróis em led, vidros elétricos nas 4 portas, retrovisores elétricos com
monitoramento de ponto cego e assistente de mudança de faixa, 4 tapetes em borracha, bancos revestidos em couro, protetor de
caçamba polietileno maciço, capota marítima.

Quantidade: 1,000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 316.000,000
Valor Final: 307.000,000
Valor Total: 307.000,000
Situação: Homologado em 17/11/2021 10:00:46 Por: CELSO LOPES CARDOSO
Nome da Empresa: MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
Modelo: L200 TRITON SPORT HPES 2.4 D 4X4 AUTOMÁT

CELSO LOPES CARDOSO

Autoridade Competente


		2021-11-17T10:02:26-0300
	CELSO LOPES CARDOSO:29981433187




