
ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL     CNPJ:R. GERONIMO XAVIER DE OLIVEIRA, 182C.E.P.: 12.121.379/0001-7788580-000 - Campo Belo do Sul - SC
 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Telefone:  249 1270
 ANEXO   I

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  14/2020 - PR 36/202036/202018/09/202009/09/2020Folha:  1/2

Item1 1,000Quantidade UNUnid Aquisição de um veículo zero Km, ano/ Especificação ________Marca 74.396,6600Preço Unit. Máximo 74.396,6600Total Preço Máximomodelo minimo 2020 ou superior, tipo sedan/utilitário/minivan, motor no mínimo 1.6 8V, movido gasolina/álcool (flex ou total flex), potência mínima de 8 CV a 115 CV, 05 portas, sendo 04 portas laterais e 01 traseira, com capacidade mínima para 05 ocupantes, incluindo o condutor, na cor branca, câmbio automático de no mínimo 06 velocidades, sendo 05 marchas para frente e 01 ré, direção hidráulica ou elétrica, hodômetro total e parcial, computador de bordo, Air bags frontais, motorista e passageiro no mínimo, banco do motorista com ajuste de altura e profundidade, ar condicionado, vidros elétricos nas quatro portas e trava elétrica nas quatro portas laterais e na porta traseira, abertura interna da porta traseira, vidros verdes ou escurecidos, lavador/limpador do para-brisa com temporizador, desembaçador elétrico do vidro traseiro, freios ABS, rodas de ferro no mínimo aro 14 com pneu radiais sobressalente com as mesmas especificações de veículo, sistema de alarme e chave antifurto, acionado a distância, reservatório de combustível de no mínimo 45 litros ou superior, jogo de tapetes de borracha ou carpete, porta malas de no mínimo 162 litros ou superior, para-choques na cor do veículo, bancos revestidos em couro, sendo os dianteiros individuais e reguláveis, com apoio de cabeça ajustáveis e os traseiros com apoio de cabeça, para no mínimo 02 ocupantes, podendo também ser reguláveis, cintos de segurança dianteiros de 03 pontos, com regulagem de altura e pré-tensionador, cintos de segurança traseiros de 03 pontos, para no mínimo 02 ocupantes com pré- tensionador, e o outro subabdominal, aparelho de som AM/FM e UBS do  tipo A fêmea original com no mínimo 04 alto 
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Total Preço Máximo
36/202036/202018/09/202009/09/2020Folha:  2/2

falantes, com protetor de cárter, chave reserva, pneu estepe, macaco, triângulo, chave de rodas, manuais, extintor de incêndio, sendo que todos os itens devem ser originais de fábrica, sendo que as demais  descrições são as padrões de cada empresa participante, conforme sua linha de montagem dentro dos padrões estabelecidos pelo COTRAN e todos os demais itens obrigatórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito. (06-04-0037) (Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 74.396,6600


