
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000190/2020

ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA

CNPJ:  21.439.992/0004-70

Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, 5203 - Nova Bethânia - LINHARES - ES - CEP: 29907515

ANEXO - CONTRATO Nº 000190/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000000642

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000003/2020 002066/2019

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

VEICULO MODELO UTILITARIO 1.0

características mínimas
veículo novo 0km com garantia total mínima de 03 (três) anos
sem limite de quilometragem na cor branca (pintura sólida).

ficha técnica:
ano/modelo: ultimo fabricado; portas: mínima 04 portas;
capacidade de lugares: 5 lugares; potencia mínima: 70cv (a)
66 cv (g) a 5500 rpm; torque líquido mínimo: 9,8kgfm (a) / 9,4
kgfm (g) a 4250 rpm; potencia especifica mínima: mínimo 70,1
cv/l; número de cilindros do motor: mínimo de 3 em linha;
hodômetro: digital; combustível: flex; altura: mínimo 1464 mm;
comprimento:  mínimo 3596 mm; largura: mínimo 1579 mm;
distância entre eixos:  mínimo 2305 mm; vão livre do solo:
mínimo 163 mm; tanque de combustível: mínimo 38 litros;
porta malas: mínimo 215 litros; cambio e marchas: manual –
05 a frente e 01 a ré; tração: dianteira; sistema de freios:
abs nas quatro rodas; traseiro = tambor e dianteiro – disco
sólido ou ventilado; sistema de direção: hidráulica ou elétrica;
rodas: mínimo r14 originais com calotas integrais com pneu
estepe r14.

especificações gerais:
ar condicionado original de fábrica; vidros elétricos
dianteiros; travas elétricas traseiras e dianteiras; radio
multimidia conexão usb mp3 interface bluetooth; apoios de
cabeça dianteiros com regulagem de altura; antena de teto;
alça de segurança lado do passageiro; assoalho em carpete
tipo verniz; bancos dianteiros reclináveis; banco traseiro
rebatível; break light; airbag duplo (motorista e passageiro);
bolsa porta-objetos nas portas dianteiras; cinto de
segurança para todos os ocupantes; console parcial;
espelho no quebra-sol do carona; relógio digital; indicador
gradual do nível de combustível; indicador de temperatura da
água; luz de leitura dianteira; limpador e lavador do
para-brisa com intermitência; para-choques com pintura
parcial na cor do veículo ou total; pára-sol do motorista com
porta-documentos; retrovisor interno com função dia/noite;
retrovisores externos com comando interno mecânico ou
superior; revestimento total do porta-malas; tomada 12 v;
frisos laterais; calhas de chuva nas 4 portas; grade
protetora do cárter; tapetes originais; itens de segurança
conforme exigências da legislação, tais como: estepe,
macaco, chave de roda, triângulo, extintor entre outros;
película protetora nos vidros laterais e traseiros com
transparência mínima de acordo com as normas do detran.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              179.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              179.800,00

ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA:                        179.800,00
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