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PREFEITURA IVIUN ICI PAL

NOVA SANTA BARBARA

e51r 
ft

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de 03
(três) veículos, zero km, para a Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Cultura e Secretaria Municipal de
Saúde.

tNícro DA sEssÃo DE DtspurA DE pREÇos: Às 09h00min
do dia 3010812021.
LOCAL: Portal COMPRASNET através do site
http ://www.com prasq overnamentais.qov. br - UASG - 985457

DOTAÇAO:

VALOR MÁXIMO: R$ 273.112,11 lduzentos e setenta e três
mil, cento e doze reais e onze centavos).

Rua WalfÍedo Bittencouí de Moraes, 222, Telefone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.56'1.080/0001-60

E-mail: ticitacaoransb.pr.gor,-br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Dotações
Grupo da íonte

2021 1920 loo.ooz.rz sor o21o2016 Do Exercício

2021 1930 loo.ooz.rz.:0t.0210.2016 104 la.+.so.sz.oo oo Do Exercício

2021 í945 loo.ooz.rz.sor.o21o.2016 769 la.+.so.sz oo oo Do Exercício

2021 2930 loe.oor.ro.sor.o32o.2o2s 327 la.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 2s32 loo.oor.ro.aor.o32o.2ozs 769 la.+.so.sz.oo oo Do Exercício

ffiETRê$üBO@M$
Processo Administrativo n." 57 12021

Exercíci
oda
despes

Conta
da
despes
a

Funcional programática Fonte

recurso

Natureza da
despesa
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pREFEITURA MUNtctpAL DE NovA sANTA eÁRslna
Av:Walfredo Bittencourt t\.toraes,222.t (43) 3266.1222 CN p.J. N.o 95.56í.OsO/OOo1_60

4ú.th

DEeARTAMENTo MUNlclpAL oe eoucaçÃo- 02
- Rua Augusto Pererra de Quadros, 200, 8 (43) 3266-1033 _
E-mail: dep_educa@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - paraná

coRRES Po N o Ê Nc u r NTE RNA

DE: SECRETAR]A MUN. DE
CULTURÁ

EDUCAÇAO, ESPORTE E

N" 052/202 t

Data:2010712021

PARA.. D,EPIfi TA M E N TO D E LI CI TA o

ASSUN-lO:.4 o De veÍcL,to LEL'E - s LLiGAREST'ISI

Ern virtude do Pregão Eletrônico N" 3212021 ter sido deserto, venho

novarnente solicitar a Vossa Senhoria a abertura de Processo Licitatório para aquisição de 0l

(um) veículo leve zero quilometro, com capacidade para 5 passageiros, fabricação nacional,

ano e modelo 202112022 com no mínimo l2 (doze) meses de garantia. conlorme descrições

abaixo:

Autornóvel Sedan 1.3 - 5 passageiros" fabricação/modelo/ano 202112022

(Zero KM):

Motorizaçào: I .J. rrínirra potência eÍetir,a liquida (CV) 100 CV (E) e 99 CV

(G). combustível gasolina e etanol (f1ex.):

Transmissão: Tipo mecânica" núrnero de marchas à frente: 4 marchas;

Direção: 'Iipo hidráulica ou elétrica:

Pneus: Tipo e rnedidas da linha de montagem. oont estepe da linha de

montagem:

Freios: Sislernas de Íieios ABS com EBD;

Sistema eletrico: Sisterna elétrico mínimo (Volts) l2 r,olts;

Capacidade dc'carga: Núu. ero clt-- passaeeiros 5 (cinc(r):

Portas: Núr'neros clc portas 1(rluatro):



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av : WalÍredo Bittencourt lvloraes. 222. A Gq 3266.1222 C.N.p.J. N o 95.56i.080/OOO4 -60 03

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Rua: Augusto Pereira de Quadros,200, a (43) 3266-'1033 -

E-mail: dep educa@nsb.pÍ.gov.br - Nova Sânta Bárbara - Paraná

Cor do veículo: Cor predominanle branca:

Assessórios: Vidros elétricos. nas poftas dianteiras:
'frava elétrica corn acionatnento remotol

Sistema de ar condicionado:

Alarme:

Som: rádio AM, t M corr cntracia I.JSB:

Kit de Í-errarnentas exigidos por lei e normas do CONTRAN;

Logomarca do logotipo, 2 adesivos conforme modelo fornecido:

Itens de segurança. encosto de cabeça nos bancos dianteiros e demais itens

previstos em legislação:

Garantia de l2 (doze) rneses da entrada ern operaçào;

Treinamento de motoristas. entre_ea técnica.

Sendo o que se apresentâ para o momento. subscrevo-me.

Atenciosamente,

Símoni Ay CC L7 raz le fíma
Secretária Municipal de Educação. Es e Cultura

Portaria No i5

Rccebido por
onle

fu*t"z
s a



NOVA SANTA BARBARA 04

PREFEITURA MUNIC!PAL

SECRETARIA MUNTCIPAL DE SAUDE

GORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde N" 230t2021

DATA: 2110712021

ASSUNTO: Reabertura de Proc. Licitatório-Aquisição de Veículo tipo Camionete tpickUp

Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Saúde, solicito a reabertura

de processo licitatório, em 'azâo do pregão Eletrônico no 12t2021 ter sido deserto, para

aquisição de 01 (um) Veículo Leve Zero KM de Fabricação Nacional, ano e modelo

202112022 com no mínimo 12 (doze) meses de garantia, conforme segue as descriçôes

abaixo:

. Veículo tipo camionete/PlcK uP, cor branca, cabine simples capacidade de 02
passageiros, motor no minímo 1.4 com no minímo g5 cV., bicombustível, capacidade

de carga miníma 700 kg., compartimento de carga no minímo g24 litros ( carga

mínima de 656 KG), protetor de caçamba, AIR BAG e freio ABS, ar condicionado,

quente/frio, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos e travas elétricas em todas

as portas por controle remoto, pelÍcula em todos os vidros. Contendo todos os

Equipamentos de Segurança previstos no Código Brasileiro de Trânsito e nas

ResoluçÕes do CONTRAN. o primeiro emplacamento deverá ser feito no nome do

municípi'o, onde os custos serão por conta da empresa vencedora que deverá

entregar o VeÍculo também adesivado.

Veículo a ser adquirido com recursos do programa Estadual de eualificaçáo

da Vigilância em Saúde no Estado do Paraná - VIGIASUS, referente incentivo financeiro

repassado, constante nas ResoluçÕes sESA/PR no 616/2015, 12ost2o17 e 615/2019,

regulamentado pela Resolução SESA/PR no 40312017. Valor R$ 61.866,76 - Já depositado

em conta 284-0, Íonte 327 .

Atenciosamente,

R SO
Secrêtárie

Recebido por:

Data
QL ,o+ t 7.-Z/

Nome
@lr-t(-

Rua
E-mail: nsbsaude@gmail.com - Nova Santa Bárbara - Paraná

Antônio Joaquim RodÍigues no 549, a(43.266.8050) CNPJ no 08.854.896/0001-88

5e.l3v

L9

PARA: Secretaria de Administração
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde No 231t2021

PARA: Secretaria de Administração DATA: 2110712021

ASSUNTOI Reabertura Proc. Licitatório para Aquisição de Veículo Leve - 7 Lugares

Mediante autorizaçáo desta Secretaria Municipal de Saúde, solicito a reabertura

de processo licitatório, em razão do Pregão Eletrônico no 3212021 ter sido deserto, para

aquisição de 01 (um) Veículo Leve Zero KM com Fabricação Nacional, ano e modelo

202112022 com no mínimo 12 (doze) meses de garantia, conforme segue as descriçóes

abaixo descriminadas:

. Veículo com capacidade para 07 (sete) passageiros, sistema de Íreios abs, ar

condicionado, 2 airbags (passageiro e motorista), cintos de segurança dianteiros com

retráteis de 3 pontas,cintos de segurança laterais traseiros retráseiros de 3 pontos, pré-

tensionador, desembaçador do vidro traseiro, velocímetro e marcador do nível de

combustível, preparação para sistema de som com fiaçáo, levantador elétrico dos

vidros das portas, retrovisores externos com controle interno, rodas de aço aro 15,,com

pneus 185/60 r'15, combustível total flex, potência do motor de no mínimo 108 cv com

8 válvulas,05 (cinco) marchas a frênte e 01(uma) a ré, direção hidráulica,kava eléhica

nas quatro portas, Protetor de Carter. O primeiro emplacamento deverá ser feito no

nome do município, onde os custos serão por conta da empresa vencedora que deverá

entregar o Veículo também adesivado.

Veículo a ser adquirido com Recurso Próprio.

Atenciosamente,

Souza
Secretá de defla

?L,otRecebido por: Z.7J
Nome Data

Rua: Antonio Joaquim Rodrigues s/n, a(€) 326e8050 CNPJ no 08.854.896/0001-BS
E-mail: nsbsaude@gmail.com - Nova Sânta Báíbara - Paraná

clt*
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRREsPoNDÊttctl trureRul

Nova Santa Bárbara,2610712021 .

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação às correspondências
expedidas pela Secretaria Municipal de Educaçáo, Esporte e Cultura e Secretaria
Municipal Saúde, solicitando aquisiçáo de 03 (três) veículos, zero km, para que
sejam tomadas todas as providências necessárias para abertura de procedimento
licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

no
pal

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Brárbara, Paraná



0?PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊucn tNreRHn

Nova Santa Bárbara, 26107 12021.

De: Setor de Licitações

Para: Setor de Cotaçôes

Assunto: Orçamentos para estimativa de preços

Solicito que sejam providenciados orçamentos e planilha
com média de preços para abertura de licitação para aquisição 03 (três) veiculos
zero km, conforme solicitaçÕes da Secretaria Municipal de Educaçáo, Esporte e
Cultura e Secretaria Municipal de Saúde, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cris itk dos S
Setor de Licitações

Recebido por:

lor"k lÍ,fr§ Assinatura

oaê: JG t oY tJrúl

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-nrail - rtâcâo nsb. br - www.nsb.prgov.br
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Pesquisa realizada enlÚe 26/07 /2021 09.35:39 e 26/07 /2021 102829

Item 1:veiculo 7 lugares

QUANTIDADE

.^. PÍeco
ÔÍdãô Prihlnô

Público

1 MUNTCTP0 DE MTGUEL CALMON / (3) COMTSSÂO PERMANENTE DE L|C|TACÂo

Valor Unitário

PREÇOS /
PROPOSÍÂS

1t2

PREÇO

FSTIMÂtX)

RS 9S.872,50 (un)

PREÇO

ESTIMADO

BS 78.631,82 (un)

TOTAL

Rs 99.872.s0

ldentiíicâção

NoLicia@r861 489

Data

Licitação

24t0312021

PÍêço

RS 9!1.872,50

BS 9Í,.872,50

Item 2: fiât cromos sêdân

PBEÇOS/ QUANTIDADE

PBOPOSTAS

1/1 1

' Oíoãô Prihlicô
Público

] SEBRAE GO / (I) DEPARTAMENTO DE COMPRÂS

valor Unitáíio

0uantidâdê

'l UniíJádê

Descrição

vêiculo 7 lugarês

ldêntificâçâo

NÕLicitação:8595I 0

Data

Licitação

29t03t2021

Píeço

Rs 78.63182

RS ?8.63r,82

TOTAL

RS 78.631,82

valor clobal: RS 178.504,32

observaçâo

Rs 99.872,50

Detalhamento dos ltens

Píeço (OúlÍoê Eôles Públicos) l: Mediâna das PÍopostâs Finâis

Óí9ão: MUNlClPlo D€ MIGUÊL cal.JvloN / (3) CoMISSA0 PERMANENTE DE LlclTAcAo

obleto: REGTSTRO DE mEçO PARA EVENTUAT- AQU|SçÁO DE VEíCULoS

auroMoro8Es DÍvERsos PARA EeutpAF sEToREs E SEcRETÁRns Do

MUNcIPO,

R6lâüóíio gêíâdo m dâ 26r'07fÚ21 11:§117 llPt 117 -92.7.1*)
Códigô Vâll@ão: JXko8783RmSDlOCssdM7lF4FBHbrftdbqRPUzbQ$9{03%2bt,7axVPltódG4
hÍp/árrww.b6Írcodeprecos.crín.brr'CeÍf ncadoAutenücjdâde?
lokeÍt=Jxlko8783Rm§DlocSsdMrlF4FSHhkcBlbqRPUzbOss9í03%252bU7âÍVãlôdG4

oata: 24103/2021 09:00

Modalidadê: Píegâo

SRP: SIM

ldentificação: l.lotbitação861489

tnte/ltem:3/l

1t6

Í-tf,r.{rí
ffi'à.ÍK
àTT#

Relatório de Cotação: cotação veiculo saúde

Média dos Preços Obtidos: RS90.872.50

Média dos PreÇos Obtrdos: RS 78.63'1,82

Item l: veiculo T lugâres

Preço Êstimado: nSgg 872.50 (!n) Mddia dôs PrêÇos Oblidos: RS 99 872 50

ES,jJE

ffi



09
oescrição: CABRO .VEICULO TIPO MULÍ|USO, CAPACTDADE 07 LUGARES 0NCLU|NDO O

MOTOÂ|STA),oKM, MOÍOB CAPACTDADE MiNIMA 1.4, FLEX. CoM MíNtMO DE

03 (TRÊS) PoRTAS, CoR BRANCA, 2021, COMPLETO (AB CONDIC|ONADO,

DIREÇÃO HIDRAÚLICA, VIDROS ELÉTROOS NAS PORTAS DIANTEIBAS, TFiAVA

ELÊTSIcA, TAPETES ÉMBoRRAcHADos, FARoIS DE NEBLINA, MULTIMÍDIA,

FBEIOS ABS E AIR gAG, E CÀM8IO MÂNUAL) AI-ARME ANTI FUBTO

CNPJ RAZÃO SOCIAL Do FOENECEDOR

TOPVEL TROPICAL VÉICULOS E PECAS LTDA

Adjudicação:

Homoloqação:

Êonte:

0uântidadê:

UFi

I ink Átâ

29/03/2021 i 4:54

29/O3t2021 1 I 54

w\!rv.hcrtâcoês e com.br

2

BÀ

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 99.750.0034.r77.030/00r 5-95
*VENCEDOR '
Marca: Maíca não rnÍoímada
Fabricantei Fabírcanle não inÍoÍmado
oescrição: SPIN PREMIER 7 LUGARES

Estado'

8A

Cidadê: EMerego:
Jâcobinâ AV JOAO FRÁCÂ BRÁNDAO,313

Ích,on.:
04 3423-92sr,' rD 88r3-rm3

Emaal:

ünicius fêíâz@qíupobrandao com.b.

Quantidade

I Undade

Desc.ição

írât cÍoínos sedan

Obseívaçâo

Rs 99.995,00

RS 78.631.82

PEDRAGON AUÍOS LTDÀ

Mârcâ: Mâíca nào rnÍoímâda
Fabíicantê: Fabíiaániê náoiníormado
Dêscíiçáo: cH€vRÔLÊÍ - SPIN I 3 PBEMTER - VE|CU|O ÍtPO MULÍtt SO. CÂPAC|DÂDÉ 07 LUGÂRÉS (TNCLUTNOO O MOÍOR|SrA) oXM, MOTOA CAPACTDAOE',I
.8 , Ft O(. CoM MINMO OE 03 ORÉS) POÂÍAS COB SRÂNCA, 2O2 r . COMPLETO (aR CONOTCTONAm. D|REçÀO H|ORAúUCA VTOROS E!ÊTRTCOS NÀS PORÍa
S DIÂNÍEIRAS, TRAVA ELÉIBCA. ÍAPETES EMBORRACHADOS, FAROIS DE NEELINÀ MULTMÍDIÀ FREIOS ABS E AIR BAG, E CÀM8O MANI.,IAL] ÂI.ARME ÂNT
IFURTO

Êndereço:

PÍeço (Outío6 Eotes Públicns) 'l: Mêdiana dâs PÍopostas Finâi§

Órgào: SEBRAE Go / (l) o€PARTAMENTo D€ COMPRAS

objÊro: aquasfão de 22 (vbtê e dois) veítubs lrpo Sedan Médio. zeío quilirnet.o paía

coÍÍlpoí â ííore do SEBBÂE/Go, coifoaÍÍÉ Têííro dê Retêíéocia con§tante do

aÍÉxo tdo Ed(aldo PE 004/2020

DescÍição: CARRO - AqursrÉo de 22 (vmte e dqs) veiculos trpo Sedan Médro. zêío

qúalô.nêtro para co.npoí a írotê ó SEBRAE/Go. coírfoÍÍne TeÍrno de Reíeíênciâ

constante do Ânexo I do Edilal do PE 004/2020.

C NPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

ÍUDO COMEFCIO DE VEICULOS LTDA

Data:

Modâlidâde:

SRP:

ldenliÍicaçáo:

Lote/ltem:

Ata:

Adj'Jdicaçâo:

Homologaçáo:

Fontê:

Quanlidade:

UF:

29103/202 1 0a:3O

PÍegáo

NÃo

NoLiciàçáo85951 O

1/l

LiolÁla

2OlO4nO2l 
.16:fi

2olvt2o21 16:50

w\íw.licitacoes-e.coÍn.b.

22

GO

VALOB DA PROPOSTA FINAL

R51s.977,2714.234.954tO001-73
* VENCEDOR '

Rolâtóílo gsrâdo m diá 2d07fZO21 11,§117 11P,117.92.7.1*)
código velidaçáo: Jxlk08783Rm6OlOCgsdM7'lF4F8HbkcbdbqRPUáClss9Í03%2bu7etvãEbdG4
hfi pr xww.bancodef roco§.co.n.bÍy'Corlitca(Mulonticidadê?
lokon:Jxlk08783Rm6DlOcgsdi/rlF4FSHlskoulbqRPUzbOssgO3yo252buTa)ar'klzMc4 2t6

Item 2: íiat cromos sedan

Píeço Eslimado RS 78 631.82 (unj Média dos Preços Obtidos: RS 78 ú1.82

ffi
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CNPJ RAZÁO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marcâ: Marcâ não iníôrmâda
Fâbricanle: Fabíicante não infoímâô
Dê§clição: ESPECIFICaçOES MIN&AS DO oBJE-ÍO I ) Aúomóvel dê passeio leve. zeÍo quilômetro. Tipo Sedân Médio. Transmissâo Mânuat. 2) aÍro d€ fâbÍirâç
âo do ctl3ssi: do âno em cutso (xr supêíiÕr; 3) Ano e mo(Fk do !€í:do: dô êno ern curso ou superiori 4) Garanrja de fábÍicâ da carrocêria de. no mínimo, 03 (úês
) êí'os: 5) GaÍantia rrê íákica do câmbio ê motoí de, no MÍnimo 03 (.rês) anos. 6) Coc B.anca ou p.âta;7) BicsnbustÍvel-Flex (etaÍlouaâsotrm);8) Câpacidade o
a.ê, no mhimo 05 (cinco) passageúos; g) QuâtÍo poÍtas,10) Rodas coÍn aro mínimo ê i 5 (dê linhâ);1r) Potência do motoí mÍrlimô. 101cy casotinâ ou Álcoon
2) Númeío dê marchas:5 à ííentê ê I à íé; 13) Drêção hid.áutica d, êlétÍica;14) ÂÍ condicionâdo: t 5) Dêsêmt!âçadoí Ííâseúo: t6) Vjd.os etétÍicos nâs quatro po
rlasilT) Trâvâs elétíicâs nasqüalro ponâs; l8) BetÍovisoíes êlél.icos enêínos (D/ÉI l9) Alsíme, com sistEma Automárico de ríâvamento das portas e Fêcha
mento dos vidros,20) Encoslo de câbeça pâÍa todos os âssêÍrtosi 2l ) aiíbag duplo,22) F.êios aBSi23) CD Playe.. coínpíeendendo: antena, atto-fâtâôles ê fiaçà
o;24) O sistema ê som deverá set origirÉlde fábnca; 25) Po(a malâs aom capâcdade mhima de 465litros, sân rebatimêolo dos baaÉos 1ÉseÍo6; 26) Dstá
flcia entre eixos minima 2-520mm:27) Comprimento mínmo dc auto,nóvêlde 4.250mmj 28) Altuía míírima de t.n6omm;2S) táÍguÍa mínima de t.7iomm; gO)

Com iogo de tapetes completo: 3l ) Conirole eleÍônico de eslabilidade; 32) Com os segurnl€s equipamentos exigidos pelo Conselho Nêcaonêl dê Tránsito: maca
co, estepe, tÍiángulo e chave de Íodai 33) O veÍculo devê alender as Íeqrâs de seguraoqa ligênle9 do CONÍRAN. inclusive Resoluções 31 1 e 3t 2; 34) Manuais e
CAIáIOqO§. T'ilÂBCA] CHEVROLET . FABRICÁNTE. GENERAL MOTORS DÔ BBÁS|T - MODELOIONIX . VERSÂO:PLUS 1 O TURBO FTEX 202] COflEúdOdâ VE

íSãO:06 AIRBÁGS (DUPLO ÊRONTÁI- DUPLO LATERAL E OUPLO DE CORTINA) ARTONDICIONAOO ASSISTENTE DE PÂRTIDA EM ACLTVE AVISO SCNOBO 5V
ISI]AL DO CINÍC DE SEGUBÂNçA PABÂ ÍODÔS OS PASSAGEIROS BANCO TÊASEIBO 8IPÂRIIDO E REBÀTÍVEL CHAVE TIPO CÂNIVETE DOSBÂVEL CINTO D

E SEGUBÂNÇA OO MOTORISTÂ COII AJUSfE OE ALTURÂ CINIOS DE SEGUSÂNÇA ÍRÂSEIÀOS LÂ TERAIS Ê CÉNÍRÁL DÊ 3 PONTOS COI'PÚIAOOÊ DÉ 8OB
DO CONJUNTO DE AITO FALANTES .4 UNIDADES (2 TWEETERS E 2 DIANTEIROS) CONTROI^ÂDOB DÊ LIMITE DE VELOCIDADE CONTROLE ELEÍRONICO DE
ESTÂBILIDADE E TÊAçÃO CONTBOTES OO RÂDIO E TELEFONE No voI.ÂNTE coNsoLE CENTRAL coM DESCAN§{.BRAÇo DIREÇÃo ELÊTRICA PHoGRESSI
VA 8ÁDIO ÂM/FM STÊRÊO, MP3/WMA PLÂYER, ALUETOOTH Ê ENIRADA USa DUPLA (ÂPENAS CÂRREGAMENTo) FoDA DE AÇo À80 I5'coM cALoTAs IIiT
EGBÂIS SISTEMA DE FIXÂÇÁO DÊ CADEIBÂS PAEA CsIANÇÁS CISOFIX E ÍOP IEIHER] S!§TEMA DE FBfIcS coM ABs. SIS] EMA DE DISÍFIBUIÇÂo DE FBE
NAGEM TEBD] E ÂSSISTÊNCÁ DE FFENÂGEM DE URGÊNCA ('PBA] TRANsMIssÃo AUÍoMÁTtcA DE sEIs vETocIoADEs coM oPÇÀo DE TRoCA MANUAL
(MODO DE SELEçÃODE MAÂCHA ELETNÔNICo ERs) TRAVÂ ELÉTRICA DAs PoRTAS coM ACIoNÂMENTo NAcHAvE VIoRo ELÊTRICo NÀs PoRTÂs DIANT
EIRÂSETRASEIRASCOMÂCIONÂMENÍOPOR'UMÍOQUE',ANTIESMAGÀMENTOEFECHAMENTO/A6ERTURÀÀUTOMATICAPELACHAVE.VALORUNITÁR
IO:RS SO,] 5O,OO (NOVENTÂ MIT CENTO E CINQUENTA REAIS). VALOB ÍOTAL DO TOÍE: RS.],983.300.00 (UM MILHÃO N0VÊCENTOS Ê OIÍÊNfA E TNÊs },,I1
E TREZENÍOS BEÂIS),

Estado:

GO

Cidadê:

Gôiània

EndeÍêço:

ÂVÊNIDA MUTIRAO, S/N (62)99216611

BELCAR VEICULOS LTDA RS 76.300,00

MaÍcai lúaíca não ;nfoÍmâda
fabllcantc Taúrcánte náo rníormado
Descíição: Veiculo VY/ Vrítuí MSI ] 6, Z€ío Km (COM PHlrlÊlÊO EMPLÂCAMENTO EM NOf,1É DO SEBFAE), âno 2 021 / 2.C21, motor brcombust ivel (TOTAL FLÊ

x) 1.5q8 CCs cônr inleção elerÍónica. 110 CVs{c)e I I7 CVS(E). fíeos a disco na diânterra e lamboÍ na lÍaserra com ÁAS/EAD/ESS. Esc(conlrole elelrónico dê €

stabildade)+AsB(conrrole elelíônico de líação)+EDsibbqueio elêtrônico do diíeíencial) An BAGS diantêúos e laterais, cambio Í.ecãnico de 5 mâíchas a Írente

e I íe, direçâo eléÍtca, ar condiciorÉdo, vrdÍos e taava êlétÍicos rús quatío poílãs, a!âÍme. encosto do bânco tíaseiÍo íebãlível, barco cjo motoírsta coín Íegulaq

em miliír,étrica de altuía, consoleâenúal. desêmbaÇadoÍ do vdÍo iraseúo, desi ravamênto êlélrico rnterflo do portamalas. fâÍóis duplos, computadoíde bordo. v

olante multíuncional, sistema de somcomplêto, ÍmOadoí do pâÍâbnsa com temporizãdos, párasóis com espelho iluminado D/E, po(aabieios, Íevesnmentod

âs pcnâs com reciclo, tornâdâ de I 2 Volls, E FlExisistema de panida a faio sêm o tanquinho ê!:xiliar) COM TODOS EQUIPAM ENT0S EXIG IDOS PELO CONTRA

N PRINCIPÁIS DIMENSÓES ENTRE{IXOS TÂBGUBA COMPSII"IENTO ÂLTIJBA PORT/..MALAS ÍÂNQ
ú€OECOMAUSIIVEL B0DAS Pl'iÊUS2 651 [4tí ] 964 MM 4 482 MM ] .172 MM 521 L|ÍBOS52LITÊOS L|OAlEvÉt95r'65R]5

EôdeÍeço.

ffi
Refatório gerado m dia 2d07no21 11:§:17 llP: 177 .92.7 .1!Â)
Código ValidáÇão: Jxlk08783Rm6DlocgsdÀ,rlF4F8HbrcübqRPuzbQssg03'/o2bulzrltlPaltbdG4
htlp/www.bâncodêprêcos.coín.bí/Cêíifr cadoqubnücidade?
token=JXlk08783Rm)6DlOCgsdl'fílF4FSHlskcidbqRPUzbQss9f03%252bU7â)ôr'Pzthôdc4 3/6

RODA BBASIL- BEPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS L RS 75.986,36

Mârca: Mârêâ não híôrmada
FabIrcaôte: Fâbncanle náo mfoí mâdo
Descrição: Fiat C.o.ros Aúomóvel de pâsseio leve, zeío quilôínetro, Tiposedan Med.o. Tíansmissão l"ianua[2) Àno de fabíicação do chassi: do ano eín cuíso o
usuperioÍ;3) Ano e modelo do veÍculo: do aoo eín curso ousupe,ioq4) GaÍantiê de Íábricâ dâ câÍÍoceíiâ de, no mhimo. 03(lrês) anos:s) Gãrânriâ de fábricâ do câ
mbio e motor de. noMlnimo 031Íê) ãnos 6) CôÍ:Brârúa ou pratatT) Biôôínbuslivêl-Flêx (êranorgâsolinala) Câpacjdacb pârâ. nominimo 05 (cinco) pàssaqeiÍo

sB) Quatro poÍtasil O) Rcdâs com âÍo miniÍno de I 5 (de linhâ)J I ) Potência do motoÍ minimâ. 'l 0l cv Gâsolinâ oúlcooll 2) Número de maÍchas: 5 à fíente € i à r

éJ 3) Diíeção hid.áulica ou elétÍicaj 4) Ar coíd,cionâdo,l 5) DesembaÇado{ lÍasei.oJ 6) Vidros elétíicos nas quatro po(asJ 7) T.âíâs elétricâs nas quâtro por!â

s,l 8) RetrcvisoÍes elétíacos exteÍnos (D/Ê).1 9) Âlarme, com slsiema Automâtico dê tÍavâmênto dasportas e FeciÉmento alos vidros,20) Eocosto de cabeqa pôr

â (orlos o§ âs§êniosi2l) Aióag duplo:22) Eraos ÂBS:23) CD Plâ)€r. compíeendendo: anienâ, âlto Íâlantês efiâçêo:24) O sistema de sc'ín deverá serorignâlde Í
ábÍca;25) Portâ mâlas cúm capacidade mír,ima de,165 ftÍos,sem íebatimmto Ílos bancos tíâseiÍos;26) Djstáncia eot.e eixos miôimâ 2.s2ommioÓolco: 89{6
C] -9D++95-A7,D8,63,65€E6'3CT 2 36 42{8OF.D5'7PREGÂO ELETRÔNICO SEBRAE/GO I'J' OO4/202] CO}ISOLIOADO PELA EAAATA PUALrcADA I']O DIA

18/03/202t NÚMERO OE IDENIIFlCÂqÀO (tD) DA LlCtrAÇÀO NO §S rEtlrA ELÊtnÔNtCO LTCTTACôES{ 859510Página 25 de 4527] CompÍimento minimo do au

romóvêldê 4-250mm;28) Aruía minima de l.,160mm;29) taíguÍa mÍnma de t 710mm.30) Com logo de tapetes coÍnpleto;31) Conlrole ehaóoico de eslabil&d
e;32) Con) os seguintês ÊquiDâmentos exigidos pelocooselho NâciolÉl ê Tíànsito: macâco, estepe,!Íiângulo e chave de íoda:33) O veiculo deve aleíder as regÍ

âs de sêqúânÇaviqÊntês *) CONIBAN, inclusivê Resolúç6€§ 31le 3t 134) Mânuais e Catábqos.OBSERvaçÕÉS IMPOBTANTES a) Iendo em vrstã qüe â padÍo

nlzôção da fÍota se dârá poímeio dâs coÍes {branca ou pÍâtâ), â têxtiÍâ ficáÍá a cÍiteÍio dâs€ínprêsas licitântes. Definida a textura, a mêsmâ dêveíá seícúnsideí

adâ parâ â quânt,dade total & veiculos,b) O encosto ê cabeça rio assento centÍal alo bânco úâseiíooào pod€ ser considêíado como itsnl acessóÍio, ão contÍári
o,eh é de tundamental impoa!áncB paíâ o passâgeko queêsliveí ocupândo o reÍencto lugaÍ, pois peÍmite maroÍêsiabilidade de cabeçâ e pe§coço em casos de I
íe.'agensbíuscas ou acidcntês, minimrzâírdo os riscos de hsóes gÍaves.

EndeÍeço:
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FOBNECEDOB VALOR DA PROPOSTA FINAL

Môrca: Marca não inÍoÍmada
Fabricante: FâbÍicaniê nãôinformâdô
Descriçáo: Hyundái H820 S " 1) Automóvel de passeio lêvê, zero q'rilômerío, Tiposeda. Médio, Tíâosmissão Mánuâ12) Ano de Íab,icaÇâo do châssi: do ano em
cuíso ousupêÍioÍi3) Ano e modelo do vebulo: do anô ein curso ousuperioí;4) Garantiâ dê fábÍicà da eaÍÍoceíia de, no mÍnimo, Oqtíês) âíEs;s) cãranliâ iiê Íát{ic
â do úmbio e molo. de, noMíniÍio 03 {tÍês) anos.6) CoÍ: Bíanca ou pralajT} Bicombusiírelflex (eranoltgasolina)B) Capaciclaê para, no mínimo 05 {ciíco) pâss
aq€ims;g) Ouâtrô poÍtas;Io) Rodas com aÍo mlnamo ê l5 (de liúa)i'I1) Potência do moto{ mhimâi l0lcv Gasolinâ oüÁlcooll2) Númêío de maícha§ 5 à Íente
ê I à ÍéJ 3) CriÍeção hidíáuli.â êu êlétÍicaj iô) AÍ condicionâdoJ 5) DesembêÉdoí Ííasêiíôj I 6) VidÍos êtêtaicos nas quâtío po{rôs; l7) Ííavas elétíicâs nás quâtro
poÍtas;l 8) RÊtrovisoíes elélÍicos êxteínos (D/E);l9) AlaÍme. coÍn sislemâ 

^rltoÍnático 
de lrsvãmento dâspo.ras € FêchamEnto do§ vidíos.2o) Êncosto de cabeç

a pâía todos os âsseâtosj2l) Àôâg duplo,22) Fíeios A8§23) CD Pl4,êÍ. cômprê€nd€ndo: ântênâ, alto-falanies eÍiação;24) O sistemã de som deleíi sêÍ oíiginal
dê fábric€:2s) PoÍtã mahs com capacdade mlnimâ (E 465 litros.sem Íebátim€nlo dos baÍEos tÍaseiíos26) Distãncia entÍe erxos mínrma 2 520mm27) Coínpri
mmlo minimo do autolnóvel dê 4250mm;28) AltuÍâ mhrmâ d€ i.460mm;29) táÍglrÍâ mkimâ de l.7l0mm30) Com jogo de tapetes complelo;3]) Conúolê eletr
ürico de estabilidede32) CoÍn os seguintes equipamentos exigidos peloconselho Nâcioiáld€ Trànsito: mâcâco. eslepe,tnângulo e cneve d€ íoda33) O veiculo
cleve atendeÍ as íegra§ c!ê §eEÍançâvigentes do CONTBAN, inclusive ResdúÇões 311ê 3'l?:34) Mânuàrs e Catáloqos.OBSERvaÇõES TMPOFTANTES:a) Tendo ê
m vistâ quê â pàdÍonizaqão da íÍola se dará poÍmeio dâs coíes (brârrâ ou prâtâ) â teíuíâ ficaíá a criLáio dasemprôsas licira es. DeÍinidâ a lexturâ, a mêsm
a deveíá seícoíBidÊÍada pâía â quântidâdê iôral dê vêlculosi) O encosto de câbêça no assento centÍâl dô banco tíaseaÍonáo pode seÍ consideíado como iteín
acessóíio, ao côítÍário,elê é dê ,uodâmênlâl impoÍtánciê perâ o pâssâgêko queestiveÍ ocupândo o ÍeíeÍido lugaí. pois peímire maiorestabilidadê dê cabeça Ê p
escoço êm câsos de treiaqeosbruscas ou acidentês. minimi2ândo os íiscos de lêsôês grÊvês.

EndeÍeço:

ffi
Relâtó{io gerado no dia 26/012021 11:§:17 llP: 177 -92-7 -15a)
Código Vâlidação: JXlk08783RmxSDlOCgsdM71 F4FBHbkCDdbqRPUàQssgío3%2bU7 aN müÀG4
htlpJÁÍÍww.bencodêpíêcos.côm.bí/Cêílif cadoAúenticidade?
token=JXlk08783RmÉDlOcgsdMTíF4FSHlskCD{bqRPUàOss903%252bU7âxvPakbdc4 5/6
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tl) uuoo oa cornçÃo

A|ENÇÀO ' O Baoco de Preços e una soluÇfu tecnolqca que alende aos parànEtros de Nsquisa disposos em Leis vigentes, tnstruÇ.r..ls Normetivas,
Ac&dãos, Regulaneotos" kcÍetos e Pofiarias. *ndo assim, por rcunir diveÍsas Íontes governanentais, cornpleflEntares e sites & donnio amplo o
sisleo,a nb é considercdo uÍtv Ídúe e. sim u nêio para que ds rrJsguisas si".ja.l. realizadas de íüoB seqre ágil e efrcaz-

PÍeço estimado dos itens calculado pela fúmula irédia AiúrÉtica dos preços obtidos:

Item I - veiculo 7 lugares

- I píeço de Aquisições e contratações similaÍes de oú.os entes públicos hoÍnologadas/adiudicadas no dia 24103/2021, calculado pela
Íórmula Mediana das PÍopostas Finaas.

d OESCNITIVO OE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preÇos Íinais dâ licitaçao e seleciona o prso do rneio (no caso de nún€Ío impar de propostas) ou a ÍÉdia dos preços do meio-

ffi
Râlâtóíio gêrà(b m diá 26/07ÍN21 11:§:17 ÍlP:ln .92.1.1§l
Código Vdidâç&: JXIú478:lRÍru6DlOCgsdM/lF4F8HbkcôdbqRPuáOss903%2bu7âl.r'h6dG4
htlp-/ M /w.bancodepÍeco6.co.n.bÍ/CeÍlif cadrquloôticidáda?
lokên=JxlkoSTS3Rm6DlOcssdirlF4FOHhkchlbqRPuzboss9Í03%252bU7awPa[ódc4 ô/6

Item 2 - Íiat cromos sedan

- 1 preço de Aquisiçôes e contÍatações similares de outÍoseotes públicos homologadas/adjudicadas nodia 29103/2021, calculado pela

fórmula Mediana das Protpstas Finais.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

RAZÃO SOCIAL: RENAULT DO BRASIL S/A
ENDEREÇO: AVENTDA RENAULT, í3oO

CNPJ: 00.9í 3.443/000í -73

TELEFONE : (4í) 99979-02ss

EMAIL : lincoln.nascimento@grupobarigui.com.br

Á Prefeitura llunlcipal de Nova Santa Báóara - pr.

CNPJ: 95.561.080/0001€0 - Fone/ Fax - (43) 3266-8í00
Email: compras@nsb.pr.gov.br

"coTAçÃO DE PREçO"

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250{00 Nova
Santa Bárbara, Peraná - EI - E-mail- licitacao(ônsb.or.eov.br - www.nsb.pr.gov.br

culo tipo camlonete/P|CK UP, cor branca,
cabine simples capacidade de 02

passageíros, motor no mínimo 1.4 coÍn no
mínimo 85 CV., bicombustível, capacidade
de carga mínima 700 kg, compartimento de

carga no mínimo 924 litros ( caÍga
mínima dê 656 KG), protetor de caçamba, AIR

BAG e freio ABS, ar condicionado,
quente/frio, direÉo hidráulica ou elétrica, vidros

elétricos e traves elétrices em todas
as portas por conlrole remoto, película em todos

os vidros,. Contendo todos os
Equipamentos de Segurança previstos no

Código Brasileiro de Trânsito e nas
Resoluções do CONTRAN. O primeiro

emdacamento deverá ser feito no nome do
município, onde os custos serão por conta de

empresa ven@doÍa que deverá

Não fabricado

Capacidade para 07 (sete) passageiros, sisteme
de Íreios abs. ar condicionedo,

2 airbags (passageiro e motqriía), cintos de
segurança dianteiros com retráteis de 3 pontas,

cintos de sêgurança laterais tÍaseiros ré trásei

, retrovisores extemos com controledas

Não fabricado

v a lírf ut,Ila

de 3 pontos, pré{ensionador, desembaçador do
vidro traseiro, velocímetro e marcador do nível
de combustível, preparaçáo para sistema de

som com fiaçáo, levantador elétrico dos vidros
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PREFEITURA MUNICIPAL

bo CNPJ

NOVA SANTA BARBARA

I00 gl3 44:lü,301 zT
[i.' ;. _' :.]Í:,1s.Â

Ê.'.r í::.1:,-1:a, .': :CC
\ | cc:i I cD.','r'rs1'l e:c:c.c:: 9i: rcjs cúj ;,rnhais (ILlslr

LINCOL B. DO NASC ENTO
Executivo de Vendas -
Assinatura

ndimento Governo

Rua walfredo Bittencourt de Morâes ne 222, Centro, t 43. 3266'8100,8 - 86'250-000 Nova

Santa Bárbarâ, Paraná - El- E-meil - licitacao@nsb.oí'Eov'br - www'nsb'pr'gov'br

interno, rodas de aço aro 15' com pneus 185/60

115, combustível total flex. potência do motor de

no mÍnimo í 08 cv com 8 válvulas, 05 (cinco)

mârchas a frente e 01(uma) a ré, diÍeção
hidráulica, trava elétrica nas quatro Portas,

Protetor de CarteÍ.

Automóvel sedan, motorização mínima 1.3,

Flex,100 cv etanol,99 Gasolina. Transmissão

mecánica, direção hidráulica. Freios ABS com

EBD, capacidade 5 passageiros ,4 porlas. Cor

branca. Vidros elétricos, nas portas diantearas.

Trava elétrica com acionamento rêmoto. Sistema
ar cpndicionado. Alarme

R$ 82.700,00

Data:221071202'l
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co,Ío§ usodos ou sômàrovos
Corros novo§

Bl§r mo{os

l,loto§ {r§odos ou §eminorros

Ber À.à§.d.

\rÉúÍL. tra v.icúlo

l/.Brc. ftiÍlÉ Doro

Gtuir 4u &ú@io
Sêrúços

Lb.b rIPE w.&mto6

PLr.i)@ t-.rdedo.§

-{Itu.i8 pü6 PBsÉ Ilsldiq

c80Àlos
13 INEFLY ELE( DRVE MAIIUAL 2O2I

(>

FIATCRONOS
13 FIRÊFLY TLtx DRVE MANUÂ1202]

tr*rr(r)IIRI

R$ 78.s90

Ê
sâdõÍt

EspeciÍicoções Técnicos

20?l
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Ílpo de @r@€íio - C(tt€goíb .lê @rúêsio

MOTOQ / OÊSÉMPE|ú|O / CON§UMO

sim

sim

üt

1«l2

ül.zt

2

soltc

1160

Flr€ny

!oe/6260

x3Ê5oo

rov6250

r3,/3500

la:}

rl'5

8.5

xr,3

4a

t4.8

oisposiçóo dos cilindros

Toxo d€ compres§ôo

Númêío.le vólvulcrs pô. cilindÍo

comondo ds vól4los

Comndo do vóNulos vo.ióvel

combusüvd (côm*cioD

Combustível seun.lório

Nomêncburo do molo. (comêlciol)

rorqús (tsím/rpm)

PotêDcio seundirio (cvl.pm)

Ior+Jê sêcundórb (kgrm/rpm)

v€kcidode mrxúno (rrrho.o)

Ácê16loçaro Gioo km/h (s€gundos)

consirmô ôidôdê (km/liúo) - coNbustiver r

consumo êstôdo (rm/Ft.o) - côóbusrivel r

consum cadddê (km/litro) - conrbustÍvêl 2

consuno esr.odd (km/ltro) - combustúel2



26t07 t202'l CÍonos '1.3 Firêfly Flex Drive Manual202l lWebmoto.s 18

MiÍh€.o d€ rÍ\oÍchõi

Locol:oçôo do cômt o

tnElos/ susPÉN§Ào / uâEç^o

5

tíra (lô aúoc5íúrÊúo

s./sFoô(b - Dtdúar§

glrFo§ib - Moba doítaka

§rlFn!õ- Irdo

gr.P€rÉOo - liolc tülí6

O*€çe - 
^3ràraírob

rhlcor:.lol

olrlaxsÔ€§ Ê cÂP^cDÂDÉs

coíp.ilroto (írn)

ragúo (íÍm)

nrr§(rrrn)

rrre-oc(rm)

cÇocaod. ElÇ.É d. coírtú.úrd (Itü)

cçoc5od. do Fíro-ínúr (ho.)

?-o h..ô rn d.bín d. ÍrEdE (Ig)

3998

t174

t50l

2421

4Ê

n40

frsioi aBs - com tBo (oblíbutóo ElôrrÔôico dê fíonogom)

coôrrolo dá ostôlilido<,ê - CsP

conúolê cb troçôo - Tcs

A§si§toolo dô oíonq!,ê om subldo§ - HtA

conúolê orrtoírútico dê píê§lôo dos pnêus

tsofI

Qoantadocre dê onbogs 2
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19ÀÍbog§ .b íYrotoíisto - írdtd

Aióo$ do pessogsiÍo - ÍÍoÍnol

Chto6 .b sâgúonso dbntc,io - co.n 3 pontoê

chto6 (b s€gqonço dirúeio - caín oir§t6 d6 o!úo

Cinto§ (b sogryonço trEsêio - coín 3 po.rtos

êorÍonÍo Ê oor{vErÔE

§im

sim

Á. cmdicionodo - tipo/tunçóo

A, condicimodo - Nq de zono§

Computodôí cê boÍdo Consumo nÉdio

Cornput«lor dê boróo ConsLrmo instontàrÉo

Computodor de bordô - vsloci.lode íÉdio

Comprn«lo..lê bordo - Combrstlvêl rêsto ê / km

Vokr.rê rÍu[ilunçóês

chwe (íô igniçóo- conteto

Vidíos diontêiros com @iommênto olét.ico

vidÍo§ tÍosêiro§ com ocionomêôto slótÍi:o

t§p€lho§ reÍôvisoíôs exte.nos - Co.

alonne - com ocioílomento o ctista.rio

No tomodo cle snêrgio r2v

Âssistênte do estocioMmgnlo - eÂsor de olêno

Espê[lo rêt.ovisor inte'no - com ol/st6 monuol

PorÉsôl - êom osp€lhô poro o pa§sogêjro

Coín oÍqumtê

íE xloÚcdY.riclx'ql

I

sim

sim

sim

sim

Sm

lÍm

skt utn toquâ pora .iotoÍí.to

Colrvsncbnol

cúdôú*ôriô

§m

^noliigi..

^nõr4tk

sim

I

rd6êiro

$m

Diônt.ri.d

sim

US|aIDÂOE / f,UMINÂçÀO

TacNoroctÀ / coNtc'lvtoÁDE

to/§doÍ/úmpodoÍ do púeb.iso - ht6.mitêntê

t/id.o tro**lo - coín dêâêrúoçád..

tcvodoÍ/tjrÍpodoÍ do vito tÍc€iro - htênÍú€it€

Ío..5& - tul tfo

sistemo de óuclio - Ípo
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stuúâ.nô .ro óudio - ibíÍtêíEbhrÍô (co.ír€rciot)

usa

Íob (b sntrêtênimoÍ o - Tornonho do têb (pol)

têb d6 €itrêroÍúrn€. o - E3p€t1o.n€nto coÍn smoíproôo

Alto-iobntos - Quontidod€

Allo-lolcntês - Tnsêle.s

Âpplo coíPkry + G@d6 android auro

2

2-3

aorÊo do môto.istô - coín (irsto dê olnrío

aorrco do írotoíêro - tÍrcosro de cob€çô

8oÍ'co do possogoÍo- .ocrrÉvel sim

Bonco do poslogoiro - Encosto d€ cob€ço

aor§o tÍo§€iro - co.n tuoçóo pôÍo bôÍÉo .iã cíi!íço

^c^rÁr/Exro 
/ D€Íaltts

Por6crtoqJê dihtêÍo

PoÍo-croqre Í.6€iío

Moçonoto§ - Íro coÍ .lo voÉub

aoroÍó*o - coín !z cb t do hrsgíodo

Aeíolólo - ôo cor do vBícuk)

Âcoboínêôtô do poin€{ - Motêíiol Plóstico cu§tomizodo

Àcobom€íÍo doc Poítos - motottd

Ípo ci€.odo - Ípo do rodo

Ípo dê rodo - col'rtos

Côíúgproçóo

rho do. bo.E - Ítso

Md..bl pdnclpd .h. baroo.

ieíldFoÍcb.bô bcE6

ldEo Ô Íno&íirio- íocirúrol

sim

sim

sim
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oiontêid - 

^ro 
(po.)

Dbntêro - PÍr€u§ (bErro/prfiÍo.o)

Írcsoiro - PnêG (br$rclp€ifit)

rNaoRMÁçÕEs ÂotctoNÀts

r75lô5

r/5/65

confiro os opiniÕes dôs donos dêsto vêrsõo

Existe tovotioçóo de frÂl CRcNoS 1.3 FlREFry arfx DRTVE MÀNUA|

4.9*
rtr .iê s eaÊtÉ

tnl,b suo opiniâo e ojúde mihoíes de pessoos que buscom e6sê moclelo dronomefite

Enviorminho opinaÕo

Custo/Berl€Íôb

D€slrn

Têcno@,o

Coôforio

apodlimo
13 FIRÉFLY FiÉX DRry€ MÀNUÀL 2OEA 4.9*

corro sup€Í contortóvêt estobili.lcde noto 10. ocobornento §upêr ôêm ênc.ixoclo é

pêíêno se qusr DssQn êss€ sim e muito lindo.6nÍim sôo nluno pontos posívos.

F,Íincipolmênte no portê dê consurôc. côno s\.rpeí êconomlco.

ÍoÍ mois orb6.gs nos hteÍois-ochoque esse é o ponto negotivo.

custô/8€flêírbici

Dê§,sn

Iocnolrgio

Éspoço hr€.no

(
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'F,-x-rMetronorte

--,:..-
Ér<"1êÃ(i. em Chêerolet

SPIN PREMIER l.8L - R7F (7 lugares)

^Ano Fabricação 2021 Ano Modelo 2022
Cor: (Solida)
Preço Público: RS 108.890,00 (Cento e Oito Mil Oitocentos e Noventa Reais)

Londrina,2T de .IULHO de 2021.

PROPOSTA DE VENDA

Aos cuidados da Gerência de Controle de Materiais / Diretoria dê Gestão Adminislrativa e Financeira / Secretaria
Municipal de Assistência Social / Prefêitura Municipal de londrina

Em atenção a vossa solicitação apresentamos proposta para fomecimento de produto de fabricação de nossa

reprcsentada como segue:

Valldade da propostã: Vâlores validos para faturamento atÉ 90 dias a partir da data do orçamento oúde acordo com

o estoque do fabricante.

7 lutares /Airbat duplo / Alarme Antifurto / Alerta de Pressão dos Pneus / Sistema de freios com ABS, EBD /
Mâçanelas externas na cor do veículo / Ar condicionado / Direção Elétrica Progressiva / lndicador de troca de

marchas / Transmissão manual de seis velocidades / Trava elétrica das poÍtas com acionamento na chave / Vidro

elétrico nas portas com acionamento por "um toque", anti esmagamento e abertura/fechamento automático pela

chave / Banco da segunda fileiía bipartido e Íebatlvel/ Painel de instrumentos em preto "Jet Black"l LanteÍna de

^neblina / Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("lsofix e Top Tether"l/ Cintos de seguÍança traseiÍos laterais

e central 3 pontos / Luzes indicadoras de direção laterais / Banco da segunda fileira corrediço / Painel de

instrumentos em preto "Jet Black" / Rack de teto / Volante com controle das funçôes do rádio e telefone / Chevrolet

Mylink, com Têla LCD sensível ao toque de 7'', integração com smartphones* através do Android Auto e Apple

CarPlay, Radio AM/FM, Entrada U5B e Aux-in, Função Áudio StreaminS, Conexão Bluetooth para Celular e

configurações do veículo / Controlador de velocidade de cruzeiro / Espelhos retrovisores exteÍnos elétricos na cor do

veículo / On5tar - Pacote Exclusive I Faróis de neblina / Maçanetas internas cromadas / Roda de alumínio aro 16''

com design exclusivo / Volante com revestimento Premium / Computador de bordo l5ensor de estacionamento

traseiro / Sanco da teÍceira fileira íebatível / Bancos com revestimento Premium / Câmera de ré / Grade frontal com

detalhes cromâdos / Luz de posição em LED,/ Sensor de chuva com aiuste automático de intensidade / Acendimento

automático dos faÍóis atÍavés de sensor crepuscular / Para-choques pintados na cor do veículo com detalhes

trâseiros cromâdos.

A disposição,

Alessandro Souza

CPF:018.916.549-93

Metronorte Comercial de Veículos

CNPI : 0s.035.532 I 0002-69
METRONORTE COMERCIÁL DE

VEiCULOS LTDA,
AV,.'USCELINO KUBIÍsCHE(, 27OO

cÉl{IRo - cEP 86010-540

ros.ors.ssz/ooo2-B

Itens do veiculo:
Etanol - 111 CV (79.4 KW 107 HP) @ 5400 rpm / 17,1 mKgf (168 Nml @ 32@ rpm

Gasolina - 106 CV (78 KW 10s HPI @ 5400 rpm / 16,4 mKgf (161 Nm) @ 3200 rpm
CompÍimento Total (mm) 4.416 / targura Total - espelho a espelho (mm) 1,735 / Altura máx. (mm) 1.687

Tanque de combustível 53 (litÍos)

Av, J.K. 2.700 - Cêntro - LondÍina - PR
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Corros usodos ou s€minovoE
Corros novos

Motos u§odos oij sêmiílovo§

BlM âratr{.ô

VetuL. eu v.iculo

!'s&r nndÉ tur,o

Cüúcia. tuú eúeio

Tâb.|. FIPE Webmoto6

Plauràm RevadedlE

Doblô 1.8 Mpi Essence 71 16v Flex 4p Manual 2021 | Webmotors

ta MPI ES§ENCE 7L I6V fLEX 4P MÁNUAL 2O2I

**i*:f 0

Âtr'iftic pÂÊ Pcss .,uridiq

DOBLÔ

18 MPI ESSENCE 7T I6V fIEX 4P MÂNUÁL 2O2I

IIRI
FIAT DOBLÔ

( ) pr€§Ásus€Íido

R$ rr8.490

u,1

EspeciÍicoções Técnicos

(fu

202t
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Iipo dê êorocsrio - CotêgorÊ cls corôcerio

Ípo de .êces§clodê

Númê.o de ponri§ (comerckrD

MOrOn / OESTMP€NBO / CONSUMO

§m

sím

LO

n47

soHc

EtO'Q

132/5250

ra,9/4EOO

13o/s250

!8,4/45O0

!75

I.6

6,4

,

9,3

10,2

INMEÍ'O

cilindroda (fitro§)

Disposi;óo dos cikdÍôs

Númêro clê vóPubs po. cdindío

Comondo dê vóMrbs

comondo de vólvulo§ vo.óvel

combustívd (cmsrdED

combir§tívol sêcun lá,io

Nomo.'cbtú.o do moto. (corr'€rcioü

roíquê (rs,ÍÍ'/ípm)

Potôr'cio secuidó.É (cvlípm)

rúq,6 sêcundóÍio (rdm/Ípm)

volocidod€ m6,imo (rrÍrhoío)

ac€lê'oçóo Groo krÍ'/h (sêgundo§)

con§umo cidode (hÍÚnro) - co.ÍÉusÍvêr r

côn§urnô a§nodo (rm/ütrc) - combustívêl I

consurno cidode (rrdriro) - cdnbusívêr 2

cMsumo asúodo (lm/lilío) - combustúol 2
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Númêrô de morchos

Lo@lzoçóo cb cÔmbio

rtr€os/ §usP€xsÀo / DnEçÀo

5

Froio ds êstocionomento

Su§pân§óo Diontêno

Suspnsóo - Molos diontoiío§

suspênsúo - Írosiro

Slspensôo Molost.osetos

Dirêçôo - Àssisténcio

OIMENSOfS Ê CAPÂCDÁDÊS

torsuro (mm)

altuE êm rekrçóo @ sob (mm)

Diômetro de gtro (mm)

côpocído.lê tonqro cb combusÍvel (ftrôs)

copoddods do pono-rÍ'obs ([tros)

Pêso Eqr,ido em ord€m do mrcho (rg)

coísoú (rs)

4252

1722

tê34

2566

:61

Io500

@

580

ül3a

546

Frci6 aBs - @m EBo (DÊtribui;a:o Ehtíônicd d€ Fr€nogêm)

2

slm

sim

sim

sim

sim

QuonHodê da oirbogs

ai.bags clo rctqisto - Íroôtd

akbogs do possogeúo_ Í.mrol

Cintos de sêguronço dinntêiro- coíÍ 3 pontos

cintos dê sêguíonço dionleiro - ffi oFste dê olt'rro

cintos ds E€lronço tÍoseiro_ cffi 3 poolos
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CÍnto6 cÀr Bêgur@çd úo§ano - cêÍltrol obddnihot

CON'ORÍO E CONVENENCú

27
sim

Àr condicio^odo - üPo/tunçóo

Á. @dicionodo - N! do zoí1os

Computodôr c!ê bordo - CoÍrsumo dÉdio

comprto€l'rr dê bordô - coisumo instonlÔn€o

Computodor dê bordô - vêloêi.lode dÉdio

co.np1dodo. dê bodo - combusiívêl ía§tontô / tm

chovo clê bniçõo- convêr'cionol

Írovs/Âbolturo olélíco clos poíos- botóo cêÍrriol

Irovo/abêdum 6létrico dos po.tos - coÍn co.rtrole rernoto

yrdros diontêÍos com ocioÍ)omento âlétíbo

Espohôs rêÍovisorss êItêíÍtos- Airsts

Espelhos ret ovisors êxtds - Cs

Tompo do combustívd - cff chft

úsB[rDADr / nuMr{ÀçÃo

cô.n o.çr€ot

I

§m

. slm

§m

§kn

§m

slm

§m

Sist, um loque po.o moto.islo

Iompo clo pôítô.mol5§- co.n êhovê

No lôÍrôcli dê ênêrgk l2V

Espsho râtíovisor inteíno - coíÍr oiusto monuol

Poro-sol - com ê§pdho poío o moto.isto

Poro-§ol - com ê§Pdho poro o Posg4o

con§olB de teto - Íipo

I

§m

sim

Poíct bíjso - com .le§êínboçodor

PorÉúis - d€gíodà

tovâdoÍ/Limpodoí do póío-bÍho - hre.mitentê

vidro vosê'ro - com dêsmboçodor

roróis _ com Empodos hológ€Ns

sim

§im

sim

§m

ÍECNOLOoIÁ / CON€CÍ|VDÂOC



]YnNvl'{ d, xlrl 
^gllll3Nlssl 

ldl'r gt QrSoo lvli êp opào{o^o lêl§rxl

ogs,ro^ o§ap souop sop s3g!u!do sD Drlluoc

o§/s8r

st

o9/98r

9L

stvnotJoY sloavytàolNl

sdêt§l

(u€d/oJn6rq) snsud - or!êsorr

(lod) o,v - orloso,l

(oiolu6d/orn6rq) sneud - or€ruoto

(Pd) o,v - orr€r'Jo'(

solqoc opor sp odll

opor êp odrr - opor op odlr

ru§

l.t,§

§orDr€êp êluoto

ozulo/ol€rd - sol€loàoyr

torêrotosul

orEruotp êpor.|

orêsoll ânboqc-oiod

oíaluop onboqoirod

z4<

I

s:,Htvllo /ol lrv8Y3v

otueu4roqoà - or!€§ort ocrrDa

t€ 9ultcêr -or!ê8Gsod op oaos

o5aqÉ êpolsodt -orsrclo(r) opo Da

F^9urt@/ - orsrot@ op o.u(a

úroq sop lorcrDd p!rcron

soarEq sop tDdlculrd tolr€lDyl

odrr - $soq sop od!1

op5orn6quoc

sJo6e ep orourltr

Uó
srolouJqeM I LZOZ tenuew d, xelJ 

^9! 11 â.uassf rdy{ I L qlqoo

joÁqd ÊJÍVoa

o(l.t - qrpop ap ourorqs

,z0zL0t9z
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4.5*

Envie §ro opiniôo e ojud€ mihorês ctê pessoos que buscom essê mo.ielo cjaorjornsntê

EnvioÍ minho opiniôô

cuslo/Benêícb

D€rrqn

Potêírcb'

Têcnolo(io

tspoço ht€í.to

I8 MPIESSENCE 7L ]6V fLEX 4? MANiJÀL 2O]7R 4.5*

Fiot Dobb é um corro ótimo pÍo quêm tâm lomÍliõ grond€ dê 5 ou 7 pêssoos êkr

espoçoso tem um motoí potênte têm um clêsign bonito e é €conaÍnico p6.o o ccío

Preciso tcr umo gorogcm gÍonde

/r5 @ 5 Érr€16

orsto,/BonefÊb it*tÊ
Dâsign 1tltio

Con§.ÍYro *tttü

PotàÍlch trltrit

Íêcnokgir itttn

coofoÍto t*ttt
tspôço htâmo ttttt
ÂcoboíÍ€nto tltrli

Esto! com es§e co.ío o pouco tempo mois tive urno ótimo êspêíienço

(>

a3rp,cr I i,érEd | *i.J!.rrÉ lAr4ÉirBúc lirrlti&.iopnlei.i*ie lrêÊ.ss{êúo I soà{à õ rs3.lo.átêê ,finc.@I



30

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

RAZÃO SOCIAL: MARAJO BELLA VIA AUTOMÓVEIS LTDA.

ENDEREÇO: AVENIDA TIRADENTES 2700 JD LEONOR - LONDRINA - PR

cNPJ 86.986.296/0001 {7
TELEFONE 433377-7256

EMAIL marco.salvador@marajo.com.br

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/000'í-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

Email: compras@nsb.pr.gov.br

"corAçÃo DE PREçO"

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova

Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.pr.gov.br

Veículo tipo camioneteiPlCK UP, cor branca,
cabine simples capacidade de 02

passageiros, motor no mínimo 1.4 com no
mínimo 85 CV., bicombustível, capacidade
de carga mínima 700 kg, compartimento de

c€lrga no mínimo 924 litros ( carga
mínima de 656 KG), protetor de caçamba, AIR

BAG e freio ABS, ar mndicionado,
quente/frio, direção hidráulica ou elétrica, vidros

elétricos e travas elétricas em todas
as portas por controle remoto, película em todos

os vidros,. Contendo todos os
Equipamêntos de Segurança previstos no

Código Brasileiro de Trânsito e nas
Resoluçôes do CONTRAN. O primeiro

emplacamento deverá ser feito no nome do
município, onde os custos serão por conta da

empresa vencedora que deverá

FIAT STRADA

ENDURANCE

CAB PLUS 1.4

FLEX

202u2022

BRÀNCA

R$ 84.190,00

Capacidade para 07 (sete) passageiros, sistema
de freios abs. ar mndicionado,

2 airbags (passageiro e motorista), cintos de
seguranÇa dianleiros com retráteis de 3 pontas,

cintos de segurança laterais traseiros ré tráseiros
de 3 pontos, pré-tensionador, desembaçador do
vidro traseiro, velocímetro e marcador do nível
de combustível, preparaÉo para sistema de

som com fiaÉo, levantador elétrico dos vidros
das portas, retrovisores externos com controle

!,EICULONÃO

DISPONIVEL

Nome do produto Valor total
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Londrina, 21 de Julho de 2021.

t/11/,b1 l-g6oa6ego/ooo1-Bn

uanruó vnnuror,,tóvErs r-tol
Mffituô BELLÂ vt AilToMôvEts LrDÂ.

Á?Ê d,e Tlrsdcnt.,.. z7{XJ
Jd. Lc<rlr - CEP ôttl)? r -{XX)

I LO}'DRINA _ PR J

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Cen|j,o, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova

SantaBárbara,Paraná-E-E-mail-licitacao@nsb.or.sov.br-www.nsb.pr.gov.br

Av. lii:.:.-' , ; -',):, *.Ô9í
Londrinâ - Pii. --, "..r,*jrdrdff

interno, rodas de aço aro 'l 5" com pneus 185/60
115, combustível total flex. potência do motor de

no mínimo 108 cv com I válvulas, 05 (cinco)
marchas a frente e 01(uma) a ré, dlreção

hidráulica, trava elétrica nas quatro portas,
Protetor de Carter.

Automóvel sedan, motorizaçáo mínima í.3,
Flex ,100 cv etanol,99 Gasolina. Transmissão
mecánica, direção hidráulica. Freios ABS com
EBD, capacidade 5 passageiros ,4 portas. Cor
branca. Vidros elétricos, nas portas dianteiras.

Trava elétrica com acionamento remoto. Sistema
ar condicionado. Alarme

FIAT CRONOS 1.3
DRIVE - FLEX -

BRANCO 202t/2022
R$ 83.980,00
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VOTKSWAGEN SAVEIRO
I6 MSI ROBUST CD 8V FTIX 2P MANUAT 2022

Comproí

coros usodos ou sêminovos
Coíaos ôovos

Motos usodos ou seminovos
Motos novos
Bllg avaçúa

V.tdeÍ ÍEr rciculo

Vc0êr dnh. ororo

Gcrcrcie n'.u úúncio
Sorviços

Tabela FIPE Wcbmoro.s

Fin nciÂrÍênb

Carálo8o t IÍ)

N.úícirs WM I

See'Ío

PlahfoÍm! Rcv.rdcdôrcs

ajudo
FâlÊ CoDosco

Dúvidas gêÉis

.{núncios paÍa Pêssor ,údic.

Entror

Logrr oü CrdríEr

Ho{nê

votrswAGBr
SAVIIRO

I.6 M$ ROAUST CD 8V FI.O( 2P MANUAI- 2022

@
( > Píoçosugeído

R$ 82.790

H

llorird
Côínt,il,

(fu
Picopô

Espêcificoções Técnicos



33fi7m21

D^DO§ úSEO§

SaveiÍo 1.6 Msi Robust Cd 8v Flex 2p Manual2022 lWebmotors

Ano de Íobricoçóo

cÁiRoctRt^

2021

Ípo cl6 corÍocôrio

Tipo cls corrocoÍkr - CotêgoÍio cle coírocêrio

Ípo decorrocerio - Nomê do corrocerio (comsrciol)

Iipo de necêssidode

TÊMÁS

CD

2 portos

MOIOR / O€S€MPEXHO ,/ COTGUIúO

cilinúodo (litros)

Cilanclrodo cm'

Disposiçôo dos cllindros

Número de cilindros

To(o cl€ compíês6ôo

^ 
ttirnero de vólvubs poí cilindío

Comondo do Vólvulos

Comondo al6 vólvúlos voÍióvel

comb0sttud (coÍÍroícioD

combustívol s6cundório

Àlimenloçóo

NonÉncloturo do molor Go.nercioD

Poron<*o (cv/rprn)

rorquê (tgím/rpm)

Potôncio socundóÍao (cv/rpm)

rorquê socundódo (tgrndÍprn)

velocilods mótirno (rm/hom)

Âcelsroçáo O-IOO km/h (segundos)

§m

sim

t.5

t588

tinho

t2,t1

soHc

Nóo

Gosolino

Âspirodo

ro4/s25o

ror/s250

r5,4/2500

4

2

MSI

tTtl

to.7

rs,ô/2500
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conermo cidodê (trry'litÍo) - combustÍvel I

corrsunro estroao (trn/hro) - corno(r:uvet t

Co.lsuÍno ddode (bi/hro) - coíÍbüsttv€t 2

Consurno ossEdo (kÍíftro) - Coínbusível 2

TiaNsMlssÂo

7,4

a,e

rc.8

t2,t

INMTTRO

Númorodemorchos

tocolizoçóo do ca.nbb

Tíoçõo

fiEros / susP€$sÃo / DnEçÃo

Dionteiro

froio cle estocionomênto

Susp€nsôo - Dionlêiro

Suspensóo - Molos dionteiíos

Suspsnsôo - TrosêÍo

§usp€fisóo - Mobs tíosêiros

DIMENSÓES E CÀPACDAOES

olscovontllodo

Holiêoidol

tixo dBtorçóo

compnmento (mm)

torguro (mm)

Ár(Ío(mm)

rntre-eixos (mm)

copocidode tonquê do combustfud ([tros)

copocidodê do po.to-mohs Úitros)

Peso bruro (tg)

Pêso líquiro êÍÍr oícl€m d6 mocno (fg)

corgo út (tg)

tLTa

Ínt

llaE

nô:t

6É

l8o

ttl,

D:16

61t

srcuRÁNça
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Freios aBs - com EBD (Distíibuhôo Eletíônico d,ô Frêfiogêm)

Quontadod6 d6 oirbogs

Airbog§ do motoÍlsto - fÍontol

aióogs do possogeiío - tÍontol

Ciôtos dê §êguronço aliontsiÍo - colrr 3 pontoE

Cintos do soguronço diontêiÍo - co.n ojust€ cle olturo

Cintos ds s€guronçs clrontêiÍo - coín pr+toosixrodoÍes

CONFOSIO E CONVENICNCIA

35
sim

2

liln

sin

sIm

§m

§m

vsntiloçôo - Ípo

^ 
aÍ coírdbirrqlo - ti)ofr.ÍrçÕ

volonte multíunçóos

Chove do igniçôo - Conivete

Espolhos íôtroüsoías oÍeínos - aiJsto

Espêltros rotíovisoaês eíêíÍros - Coí

Tompô de coanbuôtÍvol - com chovo

Tompo do poío-rnobs - com chovo

conto-giros

sim

§m

anológico

Hodômetro - Porcaol

l\l" toíÍrodo d€ êoêrgo Uv

Luz dÊ l6ituío

v§Bx-toaDE / LrJa,llN çÀo

vBntilodoÍ 43/4 Yelocidodos

mônuol/convsncioÍ'ol

sim

Anológico

sim

tovodoí/timpodor cro Éí.r-bÍiso - htô.mitêôto

Foróis - com lômpodos hológenos

Foróis - Regulogem dê shuÍo

ÍECNO(OO|A / CONECIWDAOE

sistsmo de óudio - Iipo

USB

CD/MP3 ployer

§m

sim

sifi

sim



26t07 t2021 Savêiro 1.6 Msi Robu6t Cd 8v Flex 2p Manual2022 lWebmoto6

assÉNTos -36

lúrnero do lugoí6ê

Coníiguroçóo

Íipo .,os boncos - Tipo

Moteriol principol dos boncos

Motêrbl porciol dos boôcos

Bonco clo motoristo - reclirÉvd

Bonco do moloíislo - com ojustê dê ohuro

Bonco clo motori3lo - Encosto dê cob6ço

Bonco clo possog6iío - rocliíÉv€l

8oôco do posôogeiro - Encosto al€ cob€ço

acaBÀMEr,[o / oar&xts

PoÍo-choque diont€iro

Poro-choquê trosêiro

PoÍo-loíÍros - coín molruro Ê?to/cinzo

volonte - do 3 roios

Acobomento dos poítos - motêÍiol

ROOÂS t PNTUS

2

Íecido

sim

Âiusto ds olturo

sim

Âiust6 d€ olturo

sim

Protorciírzo

sim

Plósiicô customizodo

sim

Ípo dê rodo - Tipo de rodo

Ípo dê rodo - Cobtos

Diontêiro - aro (pot)

Diomoirô - thous (hrgum/peÍfiÚoro)

Írossro - aro (poD

rroseiro - eneus (torguío/p€rÍí)

Estep€

lntagÍois

20s,/60

205/6o

t5

l5

Gorontio totol (b v€Ícub - ouroçao (nleses)

Goíontio totol do v€ícrb - Duíoçlo (Im) too.ooo
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GoÍondÔ dê íyrotoí € t üsrÍüsôô - DLÍoçóo (ÍÍl€3ê3)

Gorontjo de motoí o tÍonsmissôo - Dumçôo (tm)

$rFoRMAçÓtS AOIC|ONA|S

12 3?

too_ooo

PoÍs de oíigom Brosil

Confiro os opiniões dos donos desto versôo

s€i, o p.imsiÍo o ovollorl

Envb srro opiÍriôo s oiude mühoÍes de pêssoos qrs biJscom 6ssê model, a{oÍioínântê

Envior m'lha opinióo

co.np-cÍ I v6íúoí I qlêm sorÍto§ | arârdrnEio I Polltiêo dê FÍiyoeilôd6 , rê.íÍrôs.lô u.ô I §ob.ê o rl§o do coorios f y O h C. I
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Homê r Têcnologia, Fêm.n€nbs I lStoL

Whois - Registro.bÍ 38

Whois t
ríwwwebÍnotoís.com.bÍ q

daíÍibuiçáo, coíÍ'cícaalrzaçáo ot

i
I

CI PESOUISAR NOVAMENTE

Alteía. visualização para modo padÍão

*..

o, .yL7 .E2Ellrbt-ug

at

^DlEE15
^DrEt256 -1546. -5dnt -06. ro. ut
2rla7l2a2t a
2rta1t2o27
n5-1!l.ar.dns-16.(ó
ztlorl2au a
2rta7t2alt
nr -1419. rrdír -49, o.t
2ata-rl2o21 a
zrto1t2o2l
nÍ-a6l..rsdn.-a3,n t
211o712621 ú
2rta7t7o71
27t86tt996 rto'.Á
2rldl2019
271O6/292'

cont.to (lD): À)HEB25
rd.intit.âtlvo 9êbhtô.r
&.iíio5àeb-to.s. c .b.
ln
25lO4l2OL4
2110912a19

PÍoàlêínss dG sêg(.aÍEã ê sllam tsÍlüàÍr dêt€ín c€Í rêpoÍtados e CERT b.. íe.pêclivaÍEíte pd8 cettLâ.eÍl E{ € ínê+abe§!ú,cÊfl b*.

Bhols reqisiío t, scêiiâ súrêíte consoltÀr díáâs. 1106 dê coírsirtsr sáo ómiÍa ( b.), lt'túhÍ (êíÍidade) tictê! FotêdoÍ, bbco CIOR lP e ÂSl.l.

Nrc.âi.N,d.o.,.r.,. Co. cdúa.Co ô Prb 3n

Exibia rêsultado cofl plelo
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tntror

coí.os usodos o{r sêminovo§
CorÍos novos

Môtos u§odos ou sêminovos

Bus aw\rd!

V.o{er tuü veiculo

Vs{,êr nunlE ooro

GNEi{ Éu uirio
Serviços

T,h.lâ FIPE \l?tnoto6

Plauli|m R.rçnd!1doB

Â.ú@ios pân Pês .,úünr

STRADA

]4 FRE FTE( ENDURÀNCE Cg MÁNUAL 2O2I

t I RI I',*r"§I§*3â",^"u^,,",,

Preçosugêírdo

R$ 8s.r82

EspeciÍicoçóes Técnicos

&
PicôpG
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2020

Ípo do corÍoc€Íio - Cotogo.b .ls corÍoc€ío

Ípo cb corocsíio - Noínê dô coÍo.ôí|(, (coíÍtordo0

Ípô clê nêê63.iroós

Mirnoro d3 pono. (êoíÍÉrcbl)

co

roroQ/ oEs€MPoDro / coxs{Jaro

L'

B6A

2

soHc

8a,/5r5o

115,/35oo

85/r5o

114/35100

t5,

113

8.3

E.a

nl

qa

ciinffi(ftÍo3)

cÜpo6&aro cbô cfrúoa

Nútro.o dà vólvl& po. da.üo

Coírio Ío(bvólvrrlo.

coírrndo (b vólvr/br rüilr€a

coíÍ'bntívd (coín€.cii)

coÍÍrbll'tívÉl sÍldáb

NoínêÍrch.Ío do rnoto. (coíí€rct0

Por.ncb (cv/ípín)

rorqu€ (rún/Íp.n)

Pot&cl, r€c!Ídódo (cv/rFn)

raq,€ oêcundó.b (rgÍm/ípín)

vobcldodâ meno (rÍn/t6.o)

Acslercçôo O-m ErÚh (.€90írdo.)

consuíÍro cidodo (r.n/ttE)- coínàrsürel I

Coô§.rrÍto e.t odo (rn[úo) - Combir{í/el I

consurÍro cidod. (ríÍíhro) - coínb(lw.l 2

coniurno êúldo (rÍÍúltío) - cohbr3tíyel 2
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Númeío do rnoíchos

Loco[zôçóo clo cÕmt]io

ffftos/susPE sÂo/DFEçÁo

5

f rêio de êstocioôomênto

§u§p€n§ôo - Diontsirô

Suspê.sóo - Môlos dio.tenos

Suspênsôo - Trosei.o

suspêísato - Mô15â trosênos

otêçóo - À§§istêncio

DIMÊNsÔES 
' 

CÁPÁCDÁDIS

torsulo(mm)

Áturo (mm)

Âlturo 6m Bb@ 6 sob ('1m)

Ànsukr ds otoquê (síous)

Àng1llc do sôiro Grc!§)

copocil6d6 tmq@ dê corÍÉsttud (Ftros)

copftidods do po.temlos (fitrc)

Pê3o líquido êrn oíd€m dê ÍÍ'oÍcho (kg)

corgo ú (kg)

rl32

r500

271t7

2t

23:t

2ô,5

§5

944

n40

6EO

Frêbs a8s - com EBD (Dbtíbuiçôo tlet.ôni6 de rrenogêm)

co^trole de estobiliclode - EsP

Controlê ds troçóo- TCS

assistmt€ do oíonq@ em subidos - HlA
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lsof0(

Quohtilorlo cre oiít ogs

Âirt ogs do rÍEtdisto - Lmtc{

Àiôogs do firôtô.istd - lotêrol

Àôogs clo posgeirc - Írolltol

Aiôõgs do possogeiÍo - hteíol

Cintos do s6gu.onço dbntei.o - com 3 potos

cintos dê sêg'rronqo dbnteÍo - êom oírste dê ottuío

!§m

sim

!üm

§tun

coMoRIo t co vtNltNclÂ

ar cordic,modo - üpo/írnçôo

a, coodi,:io.lodo - tlo .16 zoÍE

ar condiicidEdo - co.n lStt o onliÉlcn

computodoí clê bo.rlo - coÍtsumo rnédo

Compstodor de bodo - ConsírÍyro irstontôn6o

comÊno&í .1,à boEb - coÍürsrtud íqstorúo / lm

chovo d6 (Ini}ao- conivetê

vidós diontêio§ com oêinnômêôto âléaico

tsp€hos .€úovisorôs eneíÍro§ - Âirste

Esp€hos retrovisorcs oxt6.nos - CoÍ

Iompo dê cffiústível - corn cl'ove

rP b.nodo do on€rg|o t2V

Espêlho rêtrovisor kúdnô - com oiat6 moruôl

Poío-§ol - coÍn e§pell'o poío o po§sog€am

co.n or quántâ

nr('iiJdrê..86.*.iôoôr

I

9m

§m

skn

liim

co.rvêriclrÍtl

l*rÍluol

Co..to coroce.b

sim

^Elqrco

^hoà*Íso

§m

I

slm

. Dlonl€*6

§m

VISrTDAOE / TI'lMlrÀÇÃO +

7-2-3co.'I!]roçóo

Ípo clo3 bonc6 - Ipo
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43Mqtêriol piincipol dos boncos

Motêíiol porciul c,os bonc6

Bonco do mtdisto .eclirxÍel

Bonco do mtoíisto com ojusts .!â olturc

Aonco do ryroto{isto - Eílcosto dê cobeço

Bonco do possog6iro - í€ciinóvêr

sim

liim

ÁCÀaÂMENTO / OErÁtHtS

PoíG.choquo diontêirô

Poro-choqre t@seiro

Mcço.ôras - no coí cro vêbukc

PorÉlonns - corn moldrro preto/ciruo

§im

Ípo dê rodo - Íipo d€ íodo

Ípo de roclo - Coloto§

oionteto - Àro (pot)

ojontono - PÍrâls (hrgu.o/pêrn/oro)

Ííos€.rc - Pr'€us (bsuío/p€ín)

NFOQMAçÔ€S AOrC DNÁrS

105/65

19s/55

l5

t5

Confiro os opiniões dos donos desto vêrsôo

s€io o primoiro o ovolkrr!

Envi€ suo opiniôo o olud6 malhorês dê pessoos quê buscom essê rnodeb dionomentê

tnvio. mn$o otlioiàe

asi*"., l\Gnú6! la».r»io.Éa | Â.rÉ.&tx. lÍeHt..3.rri!e(ôd! I Íctr,:o3dc6o i sôâô)u*.É.-.ras frflins.@
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)

Veículo tipo camionete/PICK UP, cor branca,
cabine simples capacidade de 02

passageiros, motor no minÍmo 1.4 com no
minímo 85 CV., bicombustível, capacidade

de carga miníma 700 kg., compartimento de
carga no minímo 924 litros ( carga

mínima de 656 KG), protetor de caçamba, AIR
BAG e freio ABS, ar condicionado,

quente/frio, direção hidráulica ou elétrica, vidros
elétricos e travas elétricas em todas

as portas por controle remoto, pelÍcula em todos
os vidros,. Contendo todos os

Equipamentos de Segurança previstos no Código
Brasileiro de Trânsito e nas

Resoluções do CONTRAN. O primeiro
emplacamento deverá ser feito no nome do

município, onde os custos serão por conta da
empresa vencedora que deverá

R$ 82.790,00 R$ 85.182,00 R$ 84.054,00

IÍr
cJt

)

Descrição/ Automóveis
Preço I - Banco

de preço
Preço ll -
lnternet Média

R$ 84.190,00



))

Capacidade para 07 (sete) passageiros, sistema
de freios abs, ar condicionado,

2 aírbags (passageiro e motorista), cintos de
segurança dianteiros com retráteis de 3

pontas,cintos de segurança laterais traseiros
retráseiros de 3 pontos, pré{ensionador,

desembaçador do vidro traseiro, velocímetro e
marcador do nível de combustível, preparação

para sistema de som com fiação, levantador
elétrico dos vidros das portas, retrovisores

externos com controle interno, rodas de aço aro
15" com pneus I 85/60 r15, combustível total flex,
potência do motor de no mínimo 108 cv com I

válvulas, 05 (cinco) marchas a frente e 01(uma) a
ré, direçáo hidráulica,trava elétrica nas quatro

portas, Protêtor de Carter.

R$ 99.872,50 R$ í í 8.490,00 R$ í08.890,00 R$ 109.084, í 7

Automovel sedan ,motorização mínima 1.3,Flex
,'100 cv etanol,99 Gasolina .Transmissáo

mecânica, direçáo hidraulica. Freios ABS com
EBD,capacidade 5 passageiros ,4 portas. Cor

branca.Vidros elétricos,nas portas
dianteiras.Trava elétrica com acionamento
remoto. Sistema ar condicionado.Alarme .

R$ 78.631,82 R$ 78.590,00 R$ 82.700,00 R$ 79.973,94

Nova Santa gerbáre,26 de Julho de 2021

Q*;.-- À§ s ,À* N^^o
PatrÍcie de Souza dos Anjos Sique9ra

Responsável pela cotação

rà
oã

.^.ia!@,,
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CoRRESPONDENCIA INTERNA N' 086/202 I

Nova Santa Bárbara, 26 / 07 I 2021 .

De: Setor de Llcitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de veículos, zero km,

Senhor Contador:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria,
dotaçáo orçamenlária para aquisiçáo de 03 (três) veículos, z*ro krr:, para o
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e Secretaria Municipal
de Saúde, num valor máximo previsto de R$ 273.1 12,1 1 (duzentos e setentâ
e três mil, cento e doze reais e onze centavos). Conforme informado pela
Secretaria Municipal de Saúde, as despesas serão custeada com recursos
próprio e da fonte 327.

Sendo o que se apresenta parâ o momento.

Atenciosamente

Elaine Luditk dos ntos
Setor de Licitações

41à Z.o,q- d. $r;^r-DArA: "PA p) lUoa/RECEBIDO:

a4 /à :Oó /"s">

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222,CentÍo, t 43.3266.8100, E - 86.250-000 -Nova Santa

Bárbar4 PaÍaná - E - E-mails licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov br
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Estado do Paraná
c. N.P.J. N.o 95.561 .080/0001-60

coRRESPoNDÊNcA TNTERNA

Nova Santa Barbara - PR,27 de Julho de 2021.

De: Setor de Contabilldade

Para: Departamento de LicitaçÕes

Assunto: CoRRESPONOÊruCn INTERNA No 086/202í.

Senhora Elaine Cristina Luditk dos Santos,

Conforme solicitação na Correspondência lnterna no 08612021, emitida em 26
de Julho de 2021 , referente à previsáo orçamentária para aquisição de 03 (três)

veículos, zero km, para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e

Secretaria Municipal de Saúde, anexo o relatório de saldo das contas de despesas
do dia 2710712021 , onde estão previstos as dotaçôes orçamentárias para a

aquisição.

Sem mais para o momento,

Silvio Ro d Lima

!

Atenciosamente

Contador

Rua Walfredo Bittencourt Moraes,222 - FonelFax (043) 3266-8100 - E-mail: pmnsb@nsb. pr.gov.br -
Nova Santa BáÍbara - PaÍaná
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) Satuo das contas de despesa
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NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊNcta nreRrua

De: Setor de Licitação
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2710712021

Prczada Senhora,

Em atençáo às conespondências expedidas pela Secretaria
Municipal de Educação, Esporte e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde,
solicitando a aquisição de 03 (três) veículos, zero km, num valor máximo previsto de
R$ 273.112,11 (duzentos e setenta e três mil, cento e doze reais e onze centavos),
sendo que foi informado pela Divisão de Contabilidade a existência de previsáo

orçamentária.

Encaminho a Vossa. Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C itk d Santos
Setor de Licitaçóes

Rua Walíiedo Bittencourt dc Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - FondFax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080i0001-60
E-mail: licitacao@nsb-pr.qov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURIDICO NO 098/2021

Assunto: Aquisição de veículos para Secretaria de Saúde e Secretaria de

Educação, Esporte e Cultura.

Solicitante: Departamento de Licitação

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação, visando

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidade licitatório a ser

adotada para aquisição de 03 (três) veÍculos, para uso da Secretaria Municipal de

Saúde e Secretaria de Educação, Esporte e Cultura.

Em linhas gerais, para que a Administração proceda a compra ou contratação de

serviço, há a necessidade de prévia licitação, a qual foi modernamente

consagrada na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 no art.37,

xxl, que diz que "ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação

pública...". Corroborando com isso, o Congresso Nacional elaborou a Lei

8.666193, mais conhecida como Lei de Licitações.

A presente contratação, salvo entendimento em contrário, poderá ser levada a

efeito pela modalidade, PREGÃO, devendo se analisar se tratar ou não de

recursos de convênio onde seu termo faça menção e exija a forma eletrônica, do

tipo menor preço, à luz das disposições constantes da Lei nc 10.520, de 2002, clc

Lei Federal ns 8.566, de 1993 e Dêcreto ne 5.450, de 2005, conforme dispositivos

abaixo transcritos, vez que os padrões de qualidade são objetivamente definidos

pelo edital, mediante especificações usuais no mercado, ou seja, trata-se de bem

comum ",..cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado", vejamos:
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Lei ne 10.520, de 2002 lnstitui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e

Municípios, nos termos do art.37, inciso XXl, da Constituição Federal, modalidade

de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá

outras providências. "Art. 1e Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá

ser adotada a licitação na modalidade pregão, que será regida por esta lei.

Parágrafo único: Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos

deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no

mercado."

Decreto ne 5.450, de 2005: Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para

aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. Art. 4e. Nas

licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória à modalidade

pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica. §1s. O pregão

deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada

inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente.

No que diz respeito propriamente à licitação na modalidade de pregão, incumbe-

nos ainda demonstrar as lições pregadas pela doutrina pátria, que elenca as

seguintes características como sendo as principais da modalidade e que nos faz

crer no acerto e legalidade da escolha realizada pelo Órgão Consulente, veja: l)

destina-se á aquisição de bens e serviços comuns; ll) não há limites de valor

estimado da contratação para que possa ser adotada essa modalidade de

licitação; lll) só admite o tipo de licitação de menor preço; lV) concentra todos os

atos em uma única sessão; V) conjuga propostas e lances durante a sessão; Vl)

possibilita a negociação entre o pregoeiro e o proponente que ofertou o menor

preço; Vll) é um procedimento célere.

Ademais, referida escolha propicia para a Administração os seguintes benefícios,

de grande destaque e repercussão, a saber: a) economia - a busca de melhor

PREFEITURA MUNICIPAL
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preço gera economia financeira; b) desbu rocratização do procedimento

licitatório e c) rapidez - licitação mais rápida e dinâmica as contratações.

O pregão é uma modalidade bastante utilizada atualmente, as vantagens de sua

utilização são enormes, principalmente pelo fato de sua ampla publicidade atrair

inúmeros licitantes. Com o pregão, os licitantes têm a oportunidade de exaurirem

suãs propostas e, ao final, vence o que conseguir cotar o menor preço.

Diante das considerações acima, por se tratar de um aquisição considerada

comum, de bem cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos preços

ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem dê avaliação

minuciosã. São encontrados facilmente no mercado diante das características

solicitadas.

O presente processo, poderá se dar pela modalidade pregão, observada a

ressalva já exposta por se tratar de recurso de convênio, devendo ser consultado

o termo firmado e suas cláusulas, atendendo dessa forma o Decreto 5.504, de 5

de agosto de 2005. Havendo decisão consolidada do Tribunal de Contas do Estado

do Paraná: " Utilização opcional do pregão presencial em vez do eletrônico

quando não se tratar de aquisicão de bens e servicos através de recursos

provenientesdetransferênciasvoluntáriasfed@
É possÍvel a utilização opcional do pregão presencial na aquisição de bens e

serviços quando não houver transferência voluntárla da Unlão ou do Estado,

cabendo ao Município regulamentar a Lei tO,52OlO2, atendendo as

peculiaridades locais, nos termos do art. 30, I e ll, da Constituição da República,

devendo apenas obedecer as normas gerais impostas pela União, sem a

obrigatoriedade, portanto, de seguir a regulamentação da União disposta no

Decreto Federal ne 5450 / 2005 |'

53
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Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade

mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade

superior.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, 10 de agosto de2027.

q/r
rmen Cortez Wilcken

Procuradoria Jurídica

)
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Tendo em vista, as informaçôes, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PR.EGÃO ELETRÔNICO a" 3,5120/21, que tem
por objeto o registro de preços parâ eventual aquisição de 03 (três) veículos,
z.ero km, para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e
Secretaria Municipal de Saúde, normatização de procedimentos
administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área,
de conformidade com a Lei Federal n' 10.520, de 17 IOT l2OO2, I-ei Federal
n'8.666, de2ll06l1993, Republicada em 06l07 11994, Decreto Federal no
3.555 de O8|O8|2OOO, Decreto Federal n" 3.697, de 2ll12l2O00 e demais
legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O23l2O2l, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitaçáo seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitaçào para as

Nova Santa Bár 12l08l2o2r.

Valérto
icipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro,I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Brárbara, Paraná


