Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.
No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que
Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório,nos termos da
legislação em vigor, após parecer da existência de recursos orçamentários, com o
seguinte
objetivo
e
descrição
dos
materiais
e/ou
serviços
a
serem
adquiridos/contratados.
Objetivos:
Aquisição de

dois veículos zero Km para uso das Secretarias Municipais

Materiais/Serviços:
-------------------------------------------------------------------------------Quantidade
Descrição
-------------------------------------------------------------------------------1

1,0000 UN

2

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
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.

-------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Carlos Gomes em 05/07/17.

__________________________________________________________
Nome Cargo Assinatura

Conforme verificação na lei-de-meios em execução, consideramos viável a
aquisição e/ou contratação nos termos requeridos, ficando consignado os recursos
orçamentários na seguinte dotação orçamentária:
03.01.04.122.0002.1005.4.4.90.52.52.00.00
11.01.08.244.0035.2107.4.4.90.52.52.00.00

Prefeitura Municipal de Carlos Gomes em ___/___/___

__________________________________________________________
Nome Cargo Assinatura

