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 ANEXO I

 (As propostas serão abertas para julgamento às  09:00  horas do dia  09/07/2021).

CNPJ / CPF:

Cidade:

Validade da Proposta:

.............................................................

.............................................................

.............

Condições de Pagamento:

Fax:

Telefone:

..........................................

..........................................

Item Código Unid Marca Oferecida Preço Unitário Preço Total

............................................................................

............................................................................

............................................................................

UN4910700011                                                                                                       

Prazo Entrega/Exec.:

Inscrição Estadual:

Estado:

Especificação

Um veículo zero km ano 2021 modelo 2021, na cor preta ou prata,

pintura metálica ou perolizada,  categoria SUV com motorização

mínima 1.8 potência mínima 140/6.500 cv/rpm, combustível flex,

torque mínimo de 17,1/4.800 kgf/rpm, transmissão automática do tipo

CVT com aletas (simulando 7 velocidades), tração dianteira, rodas de

liga leve aro 17", suspensão traseira com barra de torção, direção

elétrica progressiva. Porta malas com capacidade mínima de 435

litros, tanque de combustível com capacidade mínima de 50 litros, no

mínimo 6 airbags, alarme, cinto de segurança dianteiro de 3 pontos

com pré-tensionador e regulagem de altura, cinto de segurança de 3

pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, estrutura de

deformação progressiva, freios a disco na 4 rodas com sistema ABS e

controle de tração e estabilidade, sistema de alerta de frenagem,

assistente de partida em aclives, vidros/travas elétricas, luz de

rodagem diurna, lanternas traseira em LED, ar condicionado digital full

touchscreen, central multimídia com interface para espelhamento de

smatphones, Bluetooth com comandos de atendimento telefônico

junto ao volante, comandos de som no volante, piloto automático,

sistema de freio de estacionamento eletrônico com função brake hold,

câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro, volante com

revestimento em couro, coluna de direção com ajuste de altura e

profundidade, banco do motorista com regulagem de altura, banco

traseiro bipartido 40/60, bancos de tecido, alavanca interna para

abertura do bocal de abastecimento, console central com porta copos

e descansa braço, desembaçador traseiro, iluminação interna

Preço Unit. Máximo

132.413,0000 1,000

Quantidade

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..........................................

...................................................................

...................................................................

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............



CNPJ:

C.E.P.:

98760-000

87.613.055/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA                 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. IPIRANGA, 1544

Chiapetta - RS

Nr.:  28/2021 - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Licitatório:

Data do Processo:

126/2021

29/06/2021

126/2021

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.: 29/06/2021

-

Folha:  2/2

Item Código Unid Especificação Marca Oferecida Preço Unitário Preço TotalPreço Unit. Máximo Quantidade

 ANEXO I

e descansa braço, desembaçador traseiro, iluminação interna

individual, limpador do para-brisa com função intermitente,

computador de bordo multifunções, pára-sóis com espelho de vaidade

com iluminação para motorista e passageiro, rebatimento elétrico dos

retrovisores e posicionamento do retrovisor para o meio fio quando a

marcha ré é engatada, além do acendimento automático dos faróis

com ajuste elétrico dos mesmos, garantia mínima de um ano.

(49-107-0001)

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............


