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 ANEXO I

 (As propostas serão abertas para julgamento às  09:00  horas do dia  19/11/2021).

CNPJ / CPF:

Cidade:

Validade da Proposta:

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

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

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

Condições de Pagamento:

Fax:

Telefone:

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

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

Item Código Unid Marca Oferecida Preço Unitário Preço Total

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

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

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

UN4911100011                                                                                                       

Prazo Entrega/Exec.:

Inscrição Estadual:

Estado:

Especificação

Um veículo zero km ano 2021 modelo 2022, para transporte de 5

(cinco) pessoas incluindo o motorista, banco traseiro rebatível, com

computador de bordo, com motorização mínima de  1.0 potência

mínima de 72 CV (gasolina) e 77 CV (álcool),  distância mínima ente

eixos de 2.520mm, chave tipo canivete com telecomando para

abertura das portas e vidros, sistema de freios ABS, direção elétrica

progressiva, rádio AM/FM estéreo, MP3/WMA player, bluetooth e

entrada USB dupla, central multimídia, rodas de aço aro no mínimo

14" com calotas integrais, ar-condicionado, porta malas com

capacidade mínima de 300 litros, tanque de combustível com

capacidade mínima de 44 litros, vidros elétricos, conjunto de alto

falantes  com no mínimo 4 unidades (2 tweeters), alarme antifurto,

controles do rádio e telefone no volante, transmissão manual de no

mínimo 6 velocidades ( cinco a frente e uma a ré), air-bag no mínimo

duplo, cintos de segurança de 3 pontos, combustível flex, Travamento

elétrico das portas com acionamento na chave, para-choques,

maçanetas e retrovisores na cor do veiculo, aerofólio traseiro na cor do

veiculo, demais itens de segurança exigidos pelo código nacional de

trânsito, garantia mínima de 01 ano. (49-111-0001)

Preço Unit. Máximo

75.235,4900 1,000

Quantidade

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

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

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

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

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

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

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

Carimbo e Assitura do Fornecedor

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


