TERMO DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO
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 novos para Secretaria da Saúde, conforme
Proposta Nº 12014.000000/1180-03 e Proposta N°12014.000000/1180-02.
Materiais/Serviços:
-------------------------------------------------------------------------------Quantidade
Descrição
-------------------------------------------------------------------------------1

1,0000 UN

2

1,0000 UN

Veículo leve 0km
Veículo leve com: capacidade para 05 lugares, cor branca,
freios ABS com sistema antitravamento e AIRBAG Duplo,
cambio manual, bicombustível, 04 portas, motor de no minimo
1.3, direção hidraulica, distância entre eixos de no minimo
2.370mm, ar condicionado com filtro de poeira e polém ,
trio elétrico(trava,vidro, alarme), 04 alto falantes, 03
apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura,
antena no teto, alerta sonoro e visual de não utilização do
cinto de segurança do motorista, Bancos revestidos em
tecido, banco do motorista com ajuste de altura, encosto do
banco traseiro rebativel, chave tipo canivete com controle
remoto, cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos
com retorno automático, coluna de direção com ajuste de
altura e produndidade, colunas centrais externas com
aplique preto, computador de bordo, console central com
porta copos, direção com assistencia elétrica, espelhos
retrovisores e maçanetas na cor do veículo, espelhos
externos com luzes indicadoras na direção integradas,
espelhos retrovisores externos eletricamente ajustavéis,
farois duplos com mascara escurecida, faróis dianteiros de
neblina, frizos laterais na cor do veículo, indicador de
troca de marcha, lanterna traseira dupla escurecida,
lavador, limpador e desembaçador traseiro, luzes
indicadoras de direção, limpador do parabrisa com
temporizador, painel de instrumentos com conta giro,
velocimetro e marcador de nivel de combustivel, palhetas do
limpador de para-brisas com desig aerodinâmico,
para-choques na cor do veículo, para-sol com espelho para
motorista e passageiro,
pneus 195/60 R15 de baixa
resistência a rolagem, sitema de som rádio AM/FM,
bluetooth, MP3 player e entrada USB, Rodas Liga Leve Aro
15, retrorefletores no para-choque traseiro, sensor
traseiro de estacionamento, sistema de abertura do
porta-malas elétrica, sistema de alarme com comando remoto,
tomada de 12V no console central, travamento elétrico das
portas e porta malas, volante multifuncional com comando do
sistema de som, vidors dianteiros e traseiros elétricos.
Veículo leve zero Km

Veículo leve com: capacidade para 05 lugares, cor branca,
freios ABS com sistema antitravamento e distribuição
eletrônica de frenagem alerta de frenagem emergência, e
AIRBAG Duplo, cambio, manual, bicombustível, 04 portas,
motor de no minimo 1.6, direção hidraulica, distância entre
eixos de no minimo 2.370mm, ar condicionado com filtro de
poeira e polém, trio elétrico (trava, vidro, alarme, duas
luzes de leitura traseiras, três apoios de cabeça no banco
traseiro com ajuste de altura, alerta sonoro faróis
acessos, alerta sonoro de não utilização do cinto de
segurança do motorista, antena no teto, banco do motorista
com ajuste de altura, cintos de segurança dianteiros com
pré-tensionador, cintos de segurança laterais traseiros
retráteis, colunas centrais externas com aplique em preto
fosco, desembaçador vidro traseiro, encostro do banco
traseiro rebatível, faróis simples com mascara escurecida,
iluminação porta-malas, limpador para-brisas com
temporizador, painel de instrumentos conta-giros,
velocimetro e marcador de nivel de combustivel,
para-choques na cor do veículo, para-sol com espelho para
motorista e passageiro, porta-revistas no encosto do banco
do passageiro dianteiro, sitema de som rádio AM/FM,
bluetooth, MP3 player e entrada USB, retrorefletores no
para-choque traseiro, rodas de aço 14" com pneus 185/65 R14
e calotas, suporte para celular com entrada USB, tomada 12V
no console central, travamento elétrico nas portas, vidros
dianteiro elétricos.

-------------------------------------------------------------------------------Município de Carlos Gomes em 07/02/19.

__________________________________________________________
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:
08.02.10.301.0123.2350.4.4.90.52.52.00.00

Município de Carlos Gomes em ___/___/___

__________________________________________________________
Nome Cargo Assinatura

