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ANEXO - TERMO Nº 000048/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002286

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000015/2019 003912/2018

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP CABINE
DUPLA - SECRETARIA DE OBRAS - CARRO 02

descrição mínima do veículo:

-  motorização mínima: 1.4;
- combustível: álcool e gasolina (flex);
- tanque com capacidade mínima 50 litros;
- tração: dianteira;
- cambio: 5 (cinco) machas a frente e 1 (uma) ré;
- direção: hidráulica ou elétrica;
- potência mínima (cv): 80 para etanol e gasolina;
- torque mínimo: 12 (doze);
- ar condicionado;
- vidro e travas elétricas;
- suspensão elevada para qualquer tipo de terreno;
- tapetes originais;
- calotas integrais;
- som mp3 com entrada usb integrada ao painel;
- estepe em ferro normal;
- rodas em aro mínimo 14 (ferro ou liga leve0;
- calhas para proteção de chuvas;
- insufilmes com transparência mínima permitida por lei nos
vidros - laterais e traseiros;
- faróis de neblina

informações adicionais:

- quantidade de veículo: 01 (um)
- a contratada e seus respectivos veículos deverão atender
todas as normas e legislações vigentes;
- os veículos deverão ter sua disponibilização exclusiva em
tempo integral e nas quantidades relacionadas para a
contratante (prefeitura), não podendo a contratada utiliza-lo
para outros fins, inclusive no horário noturno, nos finais de
semana, feriados e horário de almoço;
- sem limite de quilometragem;
- sem motorista, ficando este por conta da contratante
(prefeitura)
- apenas o combustível será por conta da contratante;
- em hipótese alguma o serviço poderá deixar de ser
prestado pela contratada;
- inclui-se ainda por conta da contratada os gastos com
seguro total do veículo e contra terceiros, sendo a franquia
reduzida paga pela contratante,
- as despesas de manutenção preventiva corretiva e
revisões do veículo conforme recomendação técnica do
fabricante, manutenção em geral, lanternagem, funilaria,
alinhamento, balanceamento, cambagem, retífica, e
substituição de peças desgastadas de forma que
mantenha-se o veículo em bom estado de conservação
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cumprindo-se os prazos e especificações do fabricante no
tocante a manutenção, entre outros;
- nenhuma taxa extra poderá ser cobrada à prefeitura além
do valor firmado em contrato, bem como o fornecimento e
instalação de pneus e oleo lubrificante.

informações complementares no termo de referência.

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              30.563,88

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              30.563,88

ALINE TANNURE COELHO:                        30.563,88
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