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Modalidade ..........:
Número da Modalidade.:
Número da Licitação .:
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Data de Retirada ....:

Pregão Presencial
26/2017
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____________________________________
Secretaria de Administração
-------------------------------------------------------------------------------Data de Abertura das Propostas ....: 18/07/17
Horário de Abertura das Propostas..: 09:00
Objetivo:
Aquisição de

dois veículos zero Km para uso das Secretarias Municipais

Esta licitação será avaliada pelo menor preço

Unitário

______________________________
Departamento de Compras

______________________________
Prefeito Municipal
Egidio Moreto
---------------------------------------------------------------------------------------------------Item
Quantidade Un. Especificação
---------------------------------------------------------------------------------------------------1
1,0000 UN Veículo zero Km
Um veículo zero km ano/modelo mínimo 2017 com potencia mínima de 75
CVS, 04 cilindradas, 04 portas, com ar condicionado, direção
hidráulica, apoio de cabeça no banco traseiro, cinto de segurança
laterais retráteis de 3 pontos, entrada USB com rádio original AM e
FM, vidros e travas elétricas, com películas nos vidros laterais e
traseiro, airbag e freios abs, proteção de motor e suspensão elevada ,
capacidade do porta malas de no mínimo 280 litros, rodas de liga leve,
pneus 175/65R14 e todos os itens exigidos pelo Código Brasileiro de
Trânsito. O veículo deverá ser entregue com adesivo padrão da
prefeitura, com no mínimo 03 anos de garantia com toda a documentação
e emplacado no município de Carlos Gomes RS

2

1,0000 UN

Veículo leve zero Km
Um veículo zero km ano/modelo mínimo 2017 com potencia mínima de 109
CVS, no mínimo 04 cilindradas, 04 portas, com ar condicionado,
direção hidráulica progressiva, cinto de segurança laterais retráteis
de 3 pontos, entrada USB com rádio original AM e FM, vidros e travas
elétricas, com películas nos vidros laterais e traseiro, airbag e
freios abs, proteção de motor e suspensão elevada ,computador de
bordo, chave canivete com telecomando para abertura das portas, vidros
e porta-malas, rodas de liga leve, pneus com no mínimo 175/65R14 e
todos os itens exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito. O veículo
deverá ser entregue com adesivo padrão da prefeitura, com no mínimo 03
anos de garantia com toda a documentação e emplacado no município de
Carlos Gomes RS.

Validade da Proposta ..:
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