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TERMO DEHOMOLOGAÇAO

PROCEDIMENTO LICITATOR10 NO 283/2019
PREGÃO PRESENCIAL NO 140/201 9

Mana Emilia Peçanha de Oliveira Silva, Secretária de Gabinete do Município de Jaguariúna,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA o certame licitatório PREGÃO
PRESENCIAL 140/2019, em favor da licitante a seguir com seu respectivo item, valor unitário e
total

EMPRESA: NOBELA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 1 2.648.292/0001 -52

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO UN QTDE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

RENAULT
AUTHENTIQUEO KM

SANDERO

Veículo do tipo passeio "Hatch"l zero
kml fabricação nacional ou importadas
cor brancas capacidade de transporte
para 05 (cinco) pessoasl com 04
jquatro) portas laterais; combustível
flex(gasolina/etanol)l motorização 1.0
a 1.31 tanque de combustível
capacidade mínima de 50 1itrosl tipo de
direção: hidráulicas câmbio: manual
número de machas: mínimo 04(quatro)
machas síncranizadas à frente e 01
(uma) à ré; freios dotados com sistema
ABSI com airbag duplo, ar
condicionado e trio elétrico (vidro
espelhado e trava)l distância entre
eixos: mínima de 2.370mm. O veículo
deverá possuir tapetes de borracha e
os equipamentos de uso obrigatório
extintor de incêndio, macaco, chave de
roda, chave de fenda, triângulo de
sinalização e conjunto sobressalente
de roda e pneu. Deverá possuir
garantia de no mínimo 36 (trinta e seis)
meses de linha de montagem fornecida
pela empresa vencedora. O veículo
deverá portar manual de instruções
manutenção e do proprietário (todos

l VEICULO TIPO
HATCH'

UN 3 F R$ 45.000.00 R$ 135.000.00

l

Valor Global: R$ 135.000,00(Cento e trinta e cinco mil reais)
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