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RESULTADO POR FORNECEDOR
 
 

03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 VEÍCULO UTILITÁRIO unidade 5 R$ 186.000,0000 R$ 930.000,0000
Marca: TRAIBLAZER 2.8

 Fabricante: CHEVROLET
 Modelo / Versão: 2019
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRAILBALZER 2.8 DIESEL - Veículo automotor tipo passeio, configuração (suv), motor

diesel 2.8, cilindrada mínima 2.755 cm³, potência 200 CV, zero quilômetro, 04 portas, ano/modelo 2018 ou versão mais atualizada,
tração 4x4, pintura na cor branca ou preta, direção elétrica, freios ABS com EBD nas quatro rodas, airbag duplo frontal, transmissão
automática mínima de 06 marchas a frente ou superior e 01 a ré, ar condicionado instalado de fábrica, possuir no vidros dianteiros
com função elétrica, e travamento elétrico nas quatro portas, equipada com sistema multimídia, com gps, rádio, câmera de ré,
conexão usb e bluetooth; alarme antifurto, rodas de liga leve aro 18”, (pneus mínimo 265/60), Banco para 07 ocupantes incluindo a
terceira fileira de bancos rebatíveis (revestido em couro, podendo ser parte em material sintético que imita couro) e demais itens
conforme especificações do edital.

2 VEÍCULO UTILITÁRIO unidade 1 R$ 186.000,0000 R$ 186.000,0000
Marca: TRAIBLAZER 2.8

 Fabricante: CHEVROLET
 Modelo / Versão: 2019
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRAILBALZER 2.8 DIESEL - Veículo automotor tipo passeio, configuração (suv), motor

diesel 2.8, cilindrada mínima 2.755 cm³, potência 200 CV, zero quilômetro, 04 portas, ano/modelo 2018 ou versão mais atualizada,
tração 4x4, pintura na cor branca ou preta, direção elétrica, freios ABS com EBD nas quatro rodas, airbag duplo frontal, transmissão
automática mínima de 06 marchas a frente ou superior e 01 a ré, ar condicionado instalado de fábrica, possuir no vidros dianteiros
com função elétrica, e travamento elétrico nas quatro portas, equipada com sistema multimídia, com gps, rádio, câmera de ré,
conexão usb e bluetooth; alarme antifurto, rodas de liga leve aro 18”, (pneus mínimo 265/60), Banco para 07 ocupantes incluindo a
terceira fileira de bancos rebatíveis (revestido em couro, podendo ser parte em material sintético que imita couro) e demais itens
conforme especificações do edital.

Total do Fornecedor: R$ 1.116.000,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 1.116.000,0000
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