
Séq. QuantidadeUn Especificação Marca Vlr. TotalCódigo Vlr. Unitário

1 UN 1,00 36881 "VEICULO  multi teto alto- motor 2.3 multijet economy diesel com 127 cv, cor branco banchisa, zero km,

fabricação nacional, veiculo tipo van, minimo 15 lugares, ano/modelo 2016/2017, combustível diesel, tanque de

combustível 80 litros, 02 portas dianteira, 01 porta lateral direita deslizante, portas traseiras assimétricas,

comprimento do veiculo:5.599mm, largura do veiculo:1.998mm, altura do veiculo: 2.450mm, entre –eixos: 3.700

mm. Garantia de Fábrica de 01(um) ano, sem limite de quilometragem; Itens de série: Airbag duplo(motorista e

passageiro) e cinto de segurança dianteiros com pré-tensionador Alternador de 150ª, apoios de cabeça nos bancos

dianteiros, banco do passageiro, biposto, cambio no painel, cintos de segurança dianteiros laterais retrateis com

regulagem de altura, conta giros de altura,  2ª geração, filtro com pré-aquecimento, freio a disco nas quadro rodas,

freios ABS, janela corrediça (lado direito/lado esquerdo) 2ª fila, anteparo do motor, moda natura lateral, mola

traseira bi-lamina, motorização 2.3 multijet economy, pneus205/75R16, porta lateral corrediça, sistema auxiliar de

partidaa frio, válvula antirrefluxo de combustível, vidros climatizados verdes, volante com regulagem de altura

"

2 UN 1,00 36882 Aquisição de veículo novo zero km Motor: motor 1.4 EVO 8 v Flex com 73 CV( gasolina) e 75 CV(etanol) a 6.250

rpm. Ano: 2016/2017 Cor: Branca banchista, Combustivel: flex ( gasolina/etanol) Capacidade : 05 passageiros,

Direção hidráulica, 05 marchas a frente e 01 a ré, 04 portas, com ar condicionado, cintos de segurança, rodas de

aço.

Carimbo Padronizado
Validade da Proposta

(no mínimo em 60 dias)

Prazo para Entrega _______/_______/_____________

_______/_______/_____________

Total Geral   R$  ____________________________

_____________________________________

Observações
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Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preēos e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condiēões gerais e especiais estabelecidas para esta

licitaēćo, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

Assinatura:  _________________________________________________________________________________________________________         Data:     _______/_______/___________
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