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PROPOSTA INICIAL 
 

Ao 
MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 76/2021 
 
 
Licitante Faberge Distribuidora de Veículos e Peças LTDA  

Endereço Rua Basílio Batalha, 297   Fone 11 4723-1330 

Bairro Vila Vitória     Fax 11 4738-6583 

Cidade Mogi das Cruzes    CNPJ 06.900.979/0001-30  

CEP 08730-090      Insc. Estadual 454.291.275.110 

Banco Bradesco     Ag. 3374 

C/C 3000-7      Praça Mogi das Cruzes 
 
 
Propomos fornecer o veículo conforme segue: 
 

Item Qtde Descrição do Objeto 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor  
Total 
(R$) 

03 01 

 
MARCA HONDA 

MODELO HR-V LX 
 
Veículo utilitário esportivo, tipo SUV (Sport Utility Vehicle). 

Ano de fabricação/modelo 2021/2021. Novo, zero 

quilometro. Quantidade de portas: 4. Capacidade de 5 

pessoas. Motorização 1.8, 16 válvulas, 140 cv com etanol e 

139 cv com gasolina. Câmbio sequencial tipo CVT. Airbag: 2 

frontais e 2 laterais e 2 de cortina. Protetor de cárter. Barra 

de proteção nas portas. Cintos de segurança retráteis de 3 

pontos com regulagem de altura na dianteira. Trava da 

tampa de combustível. Direção elétrica. Rodas de liga leve 

de 17 polegadas. Tomada 12V. Combustível: Gasolina e 

etanol. Freios: dianteiro: disco ventilado; traseiro: disco 

ventilado; com sistema ABS e EBD. Ar condicionado. Brake 

light. Sistema de som AM/FM. Bluetooth, entrada auxiliar, 

USB, 4 alto-falantes. Tela Touchscreen 7”, comandos de 

som no volante. Câmera de ré. Películas protetoras 

140.975,00 140.975,00 
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(Insulfilme) nos vidros seguindo legislação em vigor. 

Tapetes de borracha ou carpete. Porta malas de 437 litros 

sem rebatimento de bancos ou retirada de tampão. Tanque 

de combustível de 51 litros. Travas elétricas. Alarme. Vidros 

elétricos nas 4 portas. Isofix (Sistema de fixação de 

cadeiras). Banco do motorista com regulagem de altura. 

Bancos com predominância da cor preta ou cinza escuro. 

Apoios de cabeça com regulagem de altura. Cor externa: 

Branco. Garantia total: 03 anos sem limite de 

quilometragem. OBS.: Veículo será entregue novo, sem 

emplacamento, sendo o Município de Mercedes o primeiro 

proprietário. 

 
DEMAIS CARACTERÍSTICAS 

E CONDIÇÕES CONFORME EDITAL E ANEXOS 
 

 
VALOR TOTAL POR EXTENSO:  CENTO E QUARENTA MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS. 
 

 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
 
PRAZO DE ENTREGA: 45 (quarenta e cinco) dias a contar da emissão da Ordem de Compra. 
 
LOCAL DE ENTREGA: Unidade de Saúde da sede municipal, situada a Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº 
707, Centro, no Município de Mercedes. 
 
PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura. 
 
GARANTIA DO FABRICANTE DO VEÍCULO: 03 (três) anos, sem limite de quilometragem, sobre 
defeitos de fabricação, incluindo mão de obra e peças, salvo se constatado uso indevido do 
veículo, que será praticada por qualquer Concessionária da Rede Honda em todo Território 
Nacional. 
 
No preço ofertado acima estão inclusas todas as despesas diretas, indiretas e encargos 
tributários, trabalhistas, de transporte e incidentes sobre o fornecimento, estando a 
CONTRATANTE, isenta de quaisquer outros pagamentos. 

 
Declara, outrossim, que sob as penas da lei, por ser de seu conhecimento, se submete a todas 
as cláusulas e condições do Edital relativas a licitação supra, bem como, às condições da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Ordinária Municipal n.º 1612, de 16 de março de 2020, 
da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar 
Municipal n.º 012, de 29 de outubro de 2009, e do Decreto Municipal nº 162, de 04 de dezembro 
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de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e das exigências 
estabelecidas neste Edital e demais normas complementares. 
 

Mogi das Cruzes, 1 de julho de 2021 
 
 
 
 
Faberge Distribuidora de Veículos e Peças LTDA  
CNPJ n° 06.900.979/0001-30 
Tânia M. Crosariol 
Procuradora para Vendas ao Governo - Grupo Fabergè 
CPF n°: 172.912.418-63 
RG n°: 18.229.562-X 
Fone: 11 4723 1330 
tania@grupofaberge.com 
 

TANIA MARA CROSARIOL:17291241863 Assinado de forma digital por TANIA MARA CROSARIOL:17291241863 
Dados: 2021.07.01 22:20:53 -03'00'





Você no comando da revolução.

O Honda HR-V vai revolucionar o seu dia a dia.

Conheça todas as versões desse SUV imponente, versátil 
e espaçoso, feito para te acompanhar em todas as horas, 
em qualquer aventura. Seu design incomparável aliado ao 
desempenho traz a robustez de um SUV ideal tanto para o 
dia a dia urbano quanto para o fim de semana, totalmente 
adaptável ao seu estilo de vida. 

Projetado para facilitar o seu cotidiano, o Honda HR-V se 
destaca por ser um dos mais premiados da categoria SUV e 
por ter um ótimo valor de revenda. Um carro com tudo que 
você possa imaginar – conforto, tecnologia, segurança e 
excelente desempenho – para te inspirar a ir além e a viver 
intensamente.
 
Sinta todo o prazer de dirigir e faça já um Test Drive.



Retrovisores com rebatimento elétrico e
função tilt-down

Altamente tecnológico, o HR-V Touring possui comandos 
inteligentes como o sistema Smart Entry, que por meio da chave 
com sensor de presença permite o destravamento das portas 
automaticamente. Para proporcionar ainda mais praticidade ao seu 
dia a dia, a versão Touring conta também com o acionamento do 
motor por meio de um simples toque do botão de partida Start-
Stop, sem a necessidade do uso da chave.

Navegação amigável e intuitiva: o multimídia de 7” multi-
touchscreen com interfaces para smartphones Apple CarPlay 
e Android Auto™ integra funções do navegador GPS, áudio, 
câmera de marcha a ré e controles integrados ao volante. 
Mais segurança para você se manter conectado a seus aplicativos 
preferidos de mapas e músicas, fazer chamadas e enviar mensagens 
através dos comandos de voz do sistema Bluetooth.

Conjunto óptico Full LED .

Antena Tubarão.

P r i n c i p a i s  A t r i b u t o s

Impecável. Design imponente e robusto, o renovado HR-V 

Touring possui o conjunto óptico Full LED com faróis alto, 

baixo, de neblina, luzes diurnas DRL e lanternas traseiras em 

LED que destacam toda sofisticação e modernidade do modelo, 

além de proporcionarem maior iluminação e durabilidade.

O design diferenciado do interior deste SUV com 

acabamentos refinados conta agora com o exclusivo teto 

solar panorâmico para ampliar sua sensação de liberdade e 

luminosidade, proporcionando uma agradável experiência a 

bordo do HR-V Touring. 

Integrada às linhas fluídas do modelo, a antena tubarão em 

conjunto com as novas rodas esportivas 17" com acabamento 

diamantado e o escapamento duplo com ponteiras cromadas 

dão um toque de esportividade ao estilo consagrado do 

Honda HR-V.

Mais detalhes que vão revolucionar a sua vida em 

honda.com.br/hondahrv

Conheça todas as versões do SUV mais desejado

Rebatendo os encostos traseiros, 
cria-se um amplo espaço interno 

para volumes maiores.

Rebatendo o encosto traseiro e 
reclinando o encosto dianteiro, 
cria-se um longo espaço para 

objetos compridos.

Levantando os assentos traseiros, 
cria-se um espaço entre o 

assoalho traseiro e o teto, ideal 
para transportar objetos altos.

_  D E S I G N _  T E C N O L O G I A  E  C O N F O R T O

Teto Solar Panorâmico.

Branco Tafetá SólidoPreto Cristal Perolizado

Vermelho Mercúrio PerolizadoBranco Estelar PerolizadoAzul Cósmico Metálico

Cinza Barium Metálico Prata Platinum Metálico

Para todos os 
momentos, em 
qualquer situação.

_  V E R S A T I L I D A D E

Leve com você a revolução no
novo Honda HR-V.

Tecnologia para Revolucionar o seu dia-a-dia.
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Motor 

Potência - Gasolina/Etanol (cv@rpm)

Torque - Gasolina/Etanol (kgf.m@rpm)

Transmissão automática do tipo CVT

Tração

Rodas (pol)

Suspensão dianteira - MacPherson

Suspensão traseira - Barra de torção

Direção com assistência elétrica progressiva (EPS)

Comprimento (mm)

Distância entre eixos (mm)

Altura (mm)

Largura (mm)

Massa em ordem de marcha (kg) - CVT

Peso bruto total (kg)

Capacidade do tanque de gasolina (L)

Volume do porta-malas1 (L)

Airbags

Estrutura de deformação progressiva ACE TM 

Freios a disco nas 4 rodas com Sistema ABS e EBD

(Anti-lock Brake System/Electronic Brake Distribution)

Freio de estacionamento eletrônico com função Brake Hold

Sistema ISOFIX de fixação de cadeirinha infantil

na base do assento traseiro para os dois lados

Sistema de alerta de frenagem emergencial ESS (Emergency Stop Signal)2

Sistema HSA (Hill Start Assist) - Assistente de partidas em aclives

Sistema VSA (Vehicle Stability Assist) - Assistente de tração e estabilidade

Luz de rodagem diurna (DRL) e lanternas traseiras em LED

Farol de neblina

Grade frontal cromada 

Acendimento automático de faróis (sensor crepuscular)

Ar-condicionado

Multimídia 7" multi-touchscreen com interface para smartphones Android AutoTM e Apple CarPlay®

Câmera de marcha a ré multivisão com guias de referência

Volante multifuncional com comandos de áudio e piloto automático

Bluetooth® com comando HFT (Hands Free Telephone) no volante

Console central com acabamento superior em blackpiano, apoio de braço e compartimento porta-objetos

Vidros elétricos com função 1 toque para todos ocupantes

Rebatimento elétrico dos retrovisores e Função Tilt-Down no retrovisor do lado do passageiro

Retrovisores elétricos na cor do veículo

Sensores de estacionamento dianteiros

Sensores de estacionamento traseiros 

Invisible Handle - Maçaneta externa da porta traseira embutida na coluna

Revestimento dos bancos

Exclusivo sistema de rebatimento dos bancos Magic Seat (ULT)

Legenda : • (série) | - (não disponível)

LX

•
•

manual

•
•
•

com Voice Tag

•
•
-

com luz indicadora de direção

-

-

•
Tecido

•

6 airbags (frontais, laterais e de cortina)

•

•

•

•

•
•
•
•
•

1.8L 16V SOHC i-VTEC FlexOne

140cv@6.500rpm - 139cv@6.300rpm

17,3@4.800 / 17,4@5.000

•
Dianteira

Liga leve - aro 17”

•
•
•

4.329

2.610

1.586

1.772

1.271

1.740

51

437

EX

•
•

digital full touchscreen

•
•
•

com Voice Tag

•
•
•

com luz indicadora de direção

-

•
•

Tecido

•

6 airbags (frontais, laterais e de cortina)

•

•

•

•

•
•
•
•
•

4.329

2.610

1.586

1.772

1.270

1.740

51

437

1.8L 16V SOHC i-VTEC FlexOne

140cv@6.500rpm - 139cv@6.300rpm

17,3@4.800 / 17,4@5.000

com Paddle Shift (7 velocidades)

Dianteira

Liga leve - aro 17”

•
•
•

EXL

•
•

digital full touchscreen

com GPS integrado

•
•

com Voice Tag

•
•
•

com luz indicadora de direção

•
•
•

Couro3

•

6 airbags (frontais, laterais e de cortina)

•

•

•

•

•
•
•
•
•

4.329

2.610

1.586

1.772

1.276

1.740

51

437

1.8L 16V SOHC i-VTEC FlexOne

140cv@6.500rpm - 139cv@6.300rpm

17,3@4.800 / 17,4@5.000

com Paddle Shift (7 velocidades)

Dianteira

Liga leve - aro 17”

•

•

•

Touring

•
•

digital full touchscreen

com GPS integrado

•
•

com Voice Tag

•
•
•

com luz indicadora de direção

•
•
•

Couro3

•

6 airbags (frontais, laterais e de cortina)

•

•

•

•

•
•
•
•
•

4.329

2.610

1.605

1.772

1.380

1.800

50

393

1.5L Turbo 16V DOHC Duplo VTC com Injeção Direta

173cv@5500rpm (somente gasolina)

22.4kgfm / 1700 ~ 5500rpm (somente Gasolina)

com Paddle Shift (7 velocidades)

Dianteira

Liga leve - aro 17”

•

•

•

1 Porta-malas de 437 litros (431 litros acima da tampa do assoalho, mais 6 litros de espaço útil abaixo da tampa do assoalho).
2 Em casos de frenagem brusca o pisca alerta é acionado três vezes.
3 Alguns itens são revestidos de couro natural e/ou ecológico (couro sintético).

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A
SE

GU
RA

N
ÇA

DI
M
EN

SÕ
ES

MAGIC SEAT  - TECNOLOGIA EXCLUSIVA PARA VOCÊ

Sistema Smart Entry. Botão de partida Start/Stop.

Inovação e tecnologia nos detalhes reforçam a experiência única 
que é dirigir o Honda HR-V Touring. Com um simples toque, você 
aciona o botão do moderno freio de estacionamento eletrônico, 
e a função Brake Hold quando ativada mantém o carro parado até 
o pedal do acelerador ser acionado, garantindo mais conforto em 
situações de trânsito.

Para sua total conveniência, possui também sensor crepuscular 
para acendimento automático dos faróis, vidros elétricos com 
subida automática, rebatimento elétrico dos retrovisores, com 
função Tilt-Down e câmera de marcha a ré multivisão facilitando 
as manobras próximas às guias e calçadas.

Mais tecnologias que garantem uma experiência única para você.

Para garantir um trânsito mais seguro, o HR-V Touring vem 
equipado com novas tecnologias inteligentes. Como o Assistente 
de Dirigibilidade Ágil (AHA), que combinado com o sistema de 
tração e estabilidade VSA, garantem respostas mais precisas 
e equilibram automaticamente a tração e frenagem das rodas 
de forma independente para a correção de possíveis desvios 
da condução do veículo, assim, proporcionando viagens mais 
tranquilas.

O novo sistema Honda LaneWatchTM foi implementado para 
auxiliar na redução de pontos cegos. Por meio de uma câmera no 
retrovisor direito, o assistente de visibilidade lateral exibe na 
tela do multimídia a faixa de rodagem do lado direito do veículo, 
aumentando o ângulo de visão do motorista em até 4 vezes.
Possui ainda freios a disco nas 4 rodas com tecnologia ABS/EBD 
e BA* para melhor eficiência de frenagem. 

Segurança por todos os lados. 

_  S E G U R A N Ç A

_  D E S E M P E N H O

Máximo desempenho, máxima segurança.

ESPECIFICAÇÕES

Projetado para oferecer amplo 

espaço interno versátil e total 

conveniência, o Honda HR-V 

dispõe agora de um novo formato 

dos bancos dianteiros ainda 

mais confortáveis e elegantes, 

que acomodam e proporcionam 

indiscutível sensação de bem-estar. 

Para acompanhar o seu ritmo e 

garantir mais espaço em sua vida 

para as coisas que realmente 

importam, o exclusivo sistema 

Magic Seat Honda do HR-V 

permite o rebatimento modular 

dos bancos, ajustando o interior 

do veículo de forma simples, 

prática e rápida.

Mais flexibilidade, espaço, 

comodidade e liberdade para 

você carregar o que precisar

por aí.

Surpreenda-se com o excelente desempenho do Honda HR-V 
Touring que alia a alta performance do motor 1.5L turbo de 173 
cavalos, com injeção direta, duplo comando de válvula variável, 
à maior eficiência no consumo de combustível e baixa emissão 
de poluentes.

Juntamente com a transmissão continuamente variável (CVT), 
o modelo garante uma condução suave por meio da relação 
infinita de marchas, oferecendo maior comodidade. Já os paddle-
shifts proporcionam uma direção mais esportiva, pois permitem 
ao condutor simular a troca de 7 velocidades através de aletas 
no volante. E o piloto automático Cruise Control, que mantém a 
velocidade definida, foi pensado para trazer ainda mais conforto 
para você ir além. 

Seja na cidade ou em viagens nos fins de semana, o HR-V Touring 
é perfeito para acompanhar o seu dia a dia.

6 airbags (frontais, laterais e de cortina)

Cores da Revolução

Revolucione o seu dia.

Faça já um Test Drive.

Motor 1.5L Turbo com 173cv e excelente eficiência energética.

Além de assistente de partida em rampas (HSA), sensores de 
estacionamento dianteiros e traseiros, faróis de neblina em 
LED entre outras tecnologias para você se sentir seguro. E, como 
segurança é prioridade, em situações emergenciais, 6 airbags 
(frontais, laterais e de cortina) são acionados automaticamente, 
garantindo máxima proteção para todos os ocupantes.



A Honda Automóveis do Brasil Ltda. reserva-se o direito de modificar equipamentos 
ou especificações técnicas sem prévia notificação. Garantia de 3 anos sem limite de 
quilometragem válida na rede de concessionárias Honda. Assistência 24h. Consulte 
a disponibilidade de itens de acordo com as versões. Fotos ilustrativas. O sistema de 
impressão sobre o papel não reproduz com absoluta fidelidade a cor real do veículo, 
servindo apenas como referência.

honda.com.br/hondahrv

No trânsito sua responsabilidade salva vidas.

Honda
Conduz
FACILITANDO A SUA VIDA.

HOND_8977_012_PCD_LOGOTIPO_HONDA_CONDUZ_2018.indd   1 10/19/18   5:48 PM


