
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000072/2017

COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A

CNPJ:  30.570.022/0009-05

AVENIDA RAUL NASSAR, 202 - Waldir Furtado de Amorim - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP:
29313280

ANEXO - CONTRATO Nº 000072/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000000422

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000021/2017 000830/2017

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

VEÍCULO 0KM TIPO HATCH 1.0
características mínimas do veículo:
ano/modelo: ultimo fabricado
veículo novo 0km com garantia total mínima de 02 ano sem
limete de quilometragem.
portas: 04
cor: branco (pintura sólida)
opcionais:
direção hidraulicaou elétrica similar
ar condicionado
vidros elétricos dianteiros
travas elétricas
itens de série:
apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
alça de segurança lado do passageiro
assoalho em carpete
bancos dianteiros reclináveis
banco traseiro rebatível
break light
bolsa porta objetos nas portas dianteiras
cintos de segurança dianteiros retráveis de 3 pontos
cintos de segurança laterais traseiros de 3 pontos e central
fixo de 2 pontos
console parcial
motor 1.0 ou superior, 8 válvulas, flex , 70cv de potência
espelho do para sol lado do passageiro
hodômetro digital (total e parcial)
relógio digital
indicador gradual do nível de combustível
indicador gradual de temperatura da água
luz de leitura dianteira
limpador e lavador do pára-brisa com intermitência
pára-choques com pintura parcial na cor do veículo ou total
para-sol do motorista com porta-documentos
retrovisor interno com função dia/noite
retrovisores externos com comando interno mecânico
revestimento total do porta-malas
rodas originais com calotas integrais - com pneu estepe
suspensão elevada (pois o veículo será destinado a atender
a demanda das estradas em zona rural e terrenos
acidentados)
tomada 12v
frisos laterais
calhas de chuva nas portas
insul film com limite permitido por lei
grade protetorado cárter
tapetes originais
ficha técnica
motor número de cilindros: 03 ou 04 em linha
tipo de ignição: eletrônica
cilindrada de no mínimo (cc): 999

88.000,002,00 44.000,00UN013
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alimentação combustível: flex (gasolina e etanol)
câmbio e embreagem número de marchas: 05 a frente e 01 a
ré
sistema de freios: traseiro: a tambor com sapata e regulagem
automática de jogo superior
dianteiro: a disco ventilado com pastilhas
capacidade do porta-malas (litros): 256,5
altura do solo (mm): 166
garantia: mínima de 24 meses.
prazo para entrega: 45 dias.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              88.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              88.000,00

COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A:                        88.000,00
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