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RESULTADO POR FORNECEDOR

03.710.817/0001-41 - AZ MOTOS LTDA.

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

3 Motocicleta Unidade 3 R$ 100.271,8800 R$ 33.423,0000 R$ 100.269,0000
Marca: Honda XRE 300 ABS
Fabricante: Honda
Modelo / Versão: 2021/2022
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Honda XRE 300 ABS ano modelo 2022 Da especificação do veículo: 1) Veículo
Novo 0KM, 2) Tipo: On/Off-Road 3) Modelo 2021 ou posterior; 4) Chassi confeccionado em aço, modelo de fábrica, modificado para
patrulhamento policial 5) Motor: 4 tempos, 1 cilindro disposição vertical, mínimo 2 válvulas, cárter úmido, refrigeração a ar com
radiador a óleo; 6) Capacidade cubica mínima de 249 cm³; 7) Potência máxima de no mínimo 20,7 (Cv) e 7.500 (rpm); 8) Injeção
Eletrônica, 9) Flex (Gasolina/Etanol); 10) Tanque de combustível com mínimo de 13,6 litros (incluindo reserva); 11) Sistema de
Partida Elétrica; 12) Embreagem multidisco banhada a óleo, câmbio manual de 5 velocidades, Transmissão final Corrente; 13) Freio
dianteiro a disco, mínimo de 245 mm, freio Traseiro a disco, mínimo de 203 mm, abs; 14) Suspenção dianteira garfo telescópico com
curso mínimo de 220 mm, traseira monoamortecida com link, curso mínimo de 204 mm, ajuste de pré carga na mola; 15) Distância
mínima entre os eixos 1.385 mm; 16) Sistema Elétrico: 12V, bateria mínimo de 6 ah com gerador e cabeamento compatíveis com o
sistema; 17) Altura mínima de solo 259 mm, distância máxima do assento 875 mm (sem carga). Dos equipamentos de sinalização
visual 1) Sistema de sinalização visual composto por mini sinalizadores de 3 led´s de alta potência (IW), selados ou vedados contra
água, nas cores rubi e cristal, dotado de lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade,
sincronizados face a face, alimentados nominalmente com tensão de 12 a 14,7 VCC. 2) Sinalizador patrulheiro frontal superior: no
formato triangular, sendo 02 (duas) unidades na cor vermelho, fixados nas hastes dos retrovisores com base em borracha e com aro
de acabamento na cor cromada ou preta. 3) Sinalizador patrulheiro frontal inferior: no formato circular, sendo 02 (duas) unidades na
cor azul, fixadas próximo às lanternas indicadoras de direção com base em borracha e com aro de acabamento na cor cromada ou
preta. 4) Sinalizador patrulheiro frontal lateral: no formato linear ou circular, sendo 02 (duas) unidades, (uma em cada lateral) na cor
vermelho, fixados próximos às Sinalizador patrulheiro frontal lateral: no formato linear ou circular, sendo 02 (duas) unidades, (uma
em cada lateral) na cor vermelho, fixados próximos às lanternas indicadoras de direção com base em borracha e com aro de
acabamento na cor cromada ou preta. 5) Sinalizador patrulheiro traseiro: no formato linear sendo 02 (duas) unidades, na cor azul,
fixados ambos na parte traseira do bagageiro com base em borracha e com aro de acabamento na cor cromada ou preta. 6)
Sinalizador patrulheiro traseiro lateral: no formato linear, sendo 02 (duas) unidades, (uma em cada lateral) na cor vermelho, fixados
um de cada lado do bagageiro com base em borracha e com aro de acabamento na cor cromada ou preta. 7) Os sinalizadores
luminosos deverão ser controlados por módulo de controle eletrônico micro controlado que permitam a geração de lampejos
luminosos de alta frequência com ciclos não inferior a 270 FPM. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada aos
LED´s através de PWM (Pulse Width Modulator) garantindo a intensidade luminosa mesmo que a motocicleta esteja com o motor
desligado ou em baixa rotação, garantindo a eficiência luminosa e vida útil do LED; 8) O sistema deve possuir no mínimo três padrões
de flashes distintos: sinalização de emergência (motocicleta em movimento), sinalização patrulha (motocicleta em movimento) e
sinalização vigia (motocicleta parada e/ou desligada). Dos equipamentos de sinalização acústica: Sinalizador modelo sirene fixada na
parte dianteira, próximo ao protetor do motor, com as seguintes características: 1) Sirene eletrônica, com no mínimo de três tipos de
tons de alerta. Corpo único, com amplificador incorporado à unidade sonofletora, confeccionado em policarbonato, ABS ou nylon com
fibra de vidro, com alta resistência a impactos e ao calor, à prova de água e outras intempéries. 2) Potência não inferior a 30 W, com
pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB. Peso não superior a 1,2Kg Dos equipamentos obrigatórios, acessórios e itens
adicionais 1) Bagageiro: Confeccionado em chapa metálica de 3,75 milímetros com corte a laser, reforçado, com pontos de apoio (no
mínimo quatro) distribuídos em partes rígidas do semiquadro de sustentação do banco e da rabeta da motocicleta, com capacidade de
sustentação comprovada para 12 (doze) quilos, sem provocar torções ou trincas na estrutura do próprio acessório ou no chassi da
motocicleta, mesmo quando em movimento. 2) Bauleto com Rack: Em peça única, impermeável, fabricado em polipropileno, na cor
preta, com chave única para abertura da tampa. O baú deverá possuir capacidade volumétrica não inferior a 25 (vinte e cinco) litros e
capacidade para suportar o equivalente a 10 (dez) quilos de equipamentos com suporte de material plástico de...

Total do Fornecedor: R$
100.269,0000

 
13.426.763/0001-40 - RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

1 Automóvel Unidade 1 R$ 131.480,1100 R$
129.000,0000

R$ 129.000,0000

Marca: renault
Fabricante: renault
Modelo / Versão: duster
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Automóvel Tipo Motor: 1.6 L, Quantidade Portas: 5 , Tipo Combustível: Gasolina ,
Potência: 114 CV, Modelo: Suv , Opcionais: Direção Hidráulica , Cor: Metálica ,

2 Automóvel Unidade 1 R$ 131.480,1100 R$
129.000,0000

R$ 129.000,0000

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: duster
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Automóvel Tipo Motor: 1.6 L, Quantidade Portas: 5 , Tipo Combustível: Gasolina ,
Potência: 114 CV, Modelo: Suv , Opcionais: Direção Hidráulica , Cor: Metálica , ...

5 Automóvel Unidade 3 R$ 207.583,7400 R$ 68.000,0000 R$ 204.000,0000



Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: kwid
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Motor: 1.0 NaN, Quantidade Portas: 5 0, Tipo Combustível: Álcool / Gasolina 0,
Potência: Mínimo 70 NaN, Tipo Câmbio: Manual 0, Modelo: Hatch 0, Opcionais: Ar Condicionado, Direção Hidráulica, Trava Elétric 0,
Cor: Branca 0,

Total do Fornecedor: R$
462.000,0000

 
27.509.080/0001-61 - BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

7 Capacete policial Unidade 7 R$ 2.154,6700 R$ 304,7100 R$ 2.132,9700
Marca: EBF
Fabricante: EBF
Modelo / Versão: E8
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete escamoteável articulado para motociclista; cor branco; casco de ABS
injetado; poliestireno interno; viseira cor cristal em policarbonato de mínimo de 2mm com proteção anti-risco, anti-embaçamento, e
sistema de vedação com regulagem de abertura para no mínimo 05 posições; com fechamento micrométrico; com 03 posições de
ventilação (superior, inferior e posterior); queixeira articulável com sistema de acionamento modular e escamoteável, com abertura
automática de basculante por meio de um único botão de acionamento central; com forração removível e lavável; cinta jugular com
cadarço mínimo de 22mm, revestido em tecido pluma, cor preta, acoplados com espuma de poliuretano, com sistema de soltura por
meio de fecho de engate rápido. Deve conter selo de inspeção do INMETRO e etiqueta com data de fabricação. O tamanho do
capacete será especificado no momento da aquisição. Garantia mínima de 12 (doze) meses. MARCA: EBF (E8) Validade da Proposta:
60 dias; Prazo de Entrega: 30 Dias; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus
Anexos;

8 Capacete
segurança

Unidade 42 R$ 7.317,2400 R$ 172,4700 R$ 7.243,7400

Marca: PROTORK
Fabricante: PROTORK
Modelo / Versão: SPORTMOTO788
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete fechado, modelo passeio, para motociclista, cor branco, casco de ABS
injetado; poliestireno interno; viseira cor cristal em policarbonato de mínimo de 2mm com proteção anti-risco, anti-embaçamento,
com abertura automática de basculante por meio de um único botão de acionamento central; cinta jugular com fechamento
micrométrico. Deve conter selo de inspeção do INMETRO e etiqueta com data de fabricação. O tamanho do capacete será especificado
no momento da aquisição. Garantia mínima de 12 (doze) meses. MARCA: PROTORK MODELO: SPORTMOTO788 Validade da Proposta:
60 dias; Prazo de Entrega: 30 Dias; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus
Anexos;

Total do Fornecedor: R$ 9.376,7100
 
 

Valor Global da Ata: R$
571.645,7100

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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