
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2019 

 
Em concordância com a ata datada em 25/06/2019 de abertura do processo licitatório na modalidade de 

pregão Eletrônico nº 43/2019, que teve como objeto a Aquisição de um veículo automotor zero km, 
ano/modelo 2019/2019, destinado a atender ao setor da Educação, conforme especificações, 
condições e prazos descritos no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital, 
HOMOLOGO por seus próprios fundamentos determinando que seja ADJUDICADO o seu objeto, a favor da 
empresa, EXPERT COMERCIO, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI - EPP, inscrita no 
CNPJ nº 28.480.709/0001-50 conforme especificações e valores conforme relação abaixo: 

 

Item Descrição Unid. Quant.  
MARCA/ 
MODELO 

Valor Uni. 
(R$) 

01 

Aquisição de 1 (um) Veículo zero km, 
ano/modelo 2019/2019, para ser utilizado junto 
ao Departamento Municipal de Educação, 
Cultura e Esportes. O veículo novo deverá ter as 

seguintes características mínimas: Veículo 
automotor, zero km, ano e modelo de fabricação 
2019. Cor branca; Capacidade para 05 (cinco) 

pessoas, incluindo o motorista; Tipo Sedan 4 
portas; Apoios de cabeça traseiros (min. 2), 
reguláveis em altura. Ar Condicionado; Vidros 

elétricos, dianteiros; Travas elétricas; Direção 
hidráulica ou elétrica; Freios ABS; Air bag duplo; 
Regulagem no banco do motorista; Rádio com 
mídia, função MP3; Cintos de segurança 
dianteiros e laterais traseiros retráteis de 3 
pontos; desembaçador do vidro traseiro; Câmbio 
de 05 (cinco) marchas sincronizadas para frente 

e 01 (uma) a ré; Limpador de para-brisa com 
temporizador; motor mínimo de 1.0 e potência 
mínima de 75cv; Protetor de Carter; Jogo de 
tapetes. Para-choque na cor do veículo. 

Bicombustível (etanol e gasolina). Garantia de, 
no mínimo, 12 (doze) meses. 

Und. 1 

RENAULT 
LOGAN 

EXPRESSION 
1.0 

49.199,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO 
R$ 49.199,00 

(Quarenta e nove mil cento e noventa e nove reais) 

 
Bom Sucesso do Sul, 05 de julho de 2019. 

 
 

Nilson Antonio Feversani 
Prefeito Municipal 

 
 

 


