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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Câmara Municipal de Xinguara
Câmara Municipal de Xinguara

Pregão Eletrônico - 04/2022/CMX

Resultado da Adjudicação
Item: 0001
Descrição: Picape intermediária, quatro portas, na cor prata com:

• Luz de leitura
• Indicador de troca de marcha
• Computador de bordo (distância, velocidade média e tempo de percurso)
• Alças de segurança coluna A lado motorista e passageiro
• Ar-condicionado digital dual-zone
• Lanterna traseira a LED
• Retrovisores externos na cor do veículo
• Retrovisores externos com comando elétrico e tilt down
• Alto falantes dianteiros (2), Alto falantes traseiros (2) e Antena
• Roda de liga leve 6.5 x 18" + pneus 225/60 R18 ON ROAD
• Bolsa porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras
• Função Sport
• Revestimento de caçamba
• Porta-luvas iluminado com porta amortecedora
• Tomada 12V
• Repetidor lateral
• Alerta do cinto de segurança do motorista / passageiro da frente / traseiro
• Sensor de chuva, Sensor crepuscular, Retrovisor interno eletrocrômico
• Banco do motorista com regulagem de altura
• Tapetes em carpete
• Porta-escadas
• Sensor de estacionamento Frontal
• Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix)
• Controle eletrônico da aceleração
• Paddle-shifters
• USB frontal (type A/C) + traseiro (type A)
• LED ambient lights
• Suspensão traseira multilink
• Sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida)
• Capota marítima
• Câmbio automático de 6 velocidades
• Limpador e lavador do para-brisas com intermitência
• Ganchos para amarração de carga na caçamba
• Dois Tweeters
• 3º encosto de cabeça traseiro
• Faróis de neblina em LED
• Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
• Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura
• Comando de áudio no volante
• Para-choque traseiro com soleira cromada
• Banco do motorista elétrico
• Câmera de ré
• Bancos em couro
• Calotas integrais
• Kit ferramenta
• Alça de segurança traseira com luz de leitura incorporada
• e demais especificações contidas no termo d

Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 168.986,67
Valor Final: 180.000,00
Valor Total: 180.000,00
Adjudicado em: 23/07/2022 - 11:17:48
Adjudicado por: Rozania Pinto Lima
Nome da Empresa: P G AGUIAR VIEIRA (27.967.465/0001-72)
Modelo: 2022/2022

Rozania Pinto Lima

Pregoeiro


