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RELAÇÃO DE ITENS LICITADOS 

ITEM QTD DESCRIÇÃO V. UNIT. V. TOTAL 
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Aquisição de 01(um) veículo novo, zero quilômetro com as seguintes 
características mínimas: 
 
- Zero km; 
- 04 (quatro) portas; 
- Ano e modelo 2019/2020; 
- Pintura sólida branca; 
- Motor de, no mínimo, 1.3 (um ponto três) litros, com potência de, no 
mínimo, 109 (cento e nove) cv; 
-Motor movido a álcool/gasolina; 
- Tanque de combustível com capacidade mínima de 48 (quarenta e oito) 
litros; 
- Câmbio de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) a ré; 
- Ar condicionado original de fábrica; 
- Direção hidráulica ou elétrica original de fábrica; 
- Vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento; 
-Travas elétricas nas 4 (quatro) portas; 
- Conta-giros no painel; 
- Protetor de motor; 
- Encosto de cabeça para todos os ocupantes; 
- Sistema integrado de som; 
- Central Multimídia Touchscreen, Bluetooth, entrada USB, Comandos de 
voz Bluetooth; Áudio streaming; AUX/USB/MP3/AM/FM; Volante com 
comandos do áudio e fone;  
- Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo 
instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso); 
- Alarme com sistema de travamento das portas e fechamento dos vidros 
à distância; 
- Pneus de no mínimo 175/65 R14; 
- Para choques, maçanetas externas e retrovisores na cor do veículo; 
- Cinto de segurança 3 (três) pontos para todos os ocupantes; 
- Airbag frontal duplo; 
- Freios abs com ebd; 
- Macaco, chave de rodas, triângulo sinalizador, pneu estepe, extintor de 
incêndio, calotas integrais, tapetes e demais dispositivos de segurança 
exigidos pelo código nacional de trânsito. 
 
Garantia total pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses sem limite de 
quilometragem. 
Obs: A garantia do veículo passa a contar a partir da data de 
entrega do veículo. 

R$57.000,00 
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Aquisição de 01(um) veículo novo, zero quilômetro com as seguintes 
características mínimas: 
 
- Zero km; 
- 04 (quatro) portas; 
- Ano e modelo 2019/2020; 
- Pintura sólida branca; 
- Motor de, no mínimo, 1.3 (um ponto três) litros, com potência de, no 
mínimo, 109 (cento e nove) cv; 
-Motor movido a álcool/gasolina; 
- Tanque de combustível com capacidade mínima de 48 (quarenta e oito) 
litros; 
- Câmbio de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) a ré; 
- Ar condicionado original de fábrica; 
- Direção hidráulica ou elétrica original de fábrica; 
- Vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento; 
-Travas elétricas nas 4 (quatro) portas; 
- Conta-giros no painel; 
- Protetor de motor; 
- Encosto de cabeça para todos os ocupantes; 
- Sistema integrado de som; 
- Central Multimídia Touchscreen, Bluetooth, entrada USB, Comandos de 
voz Bluetooth; Áudio streaming; AUX/USB/MP3/AM/FM; Volante com 
comandos do áudio e fone;  
- Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo 
instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso); 
- Alarme com sistema de travamento das portas e fechamento dos vidros 
à distância; 
- Pneus de no mínimo 175/65 R14; 
- Para choques, maçanetas externas e retrovisores na cor do veículo; 
- Cinto de segurança 3 (três) pontos para todos os ocupantes; 
- Airbag frontal duplo; 
- Freios abs com ebd; 
- Macaco, chave de rodas, triângulo sinalizador, pneu estepe, extintor de 
incêndio, calotas integrais, tapetes e demais dispositivos de segurança 
exigidos pelo código nacional de trânsito. 
 
Garantia total pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses sem limite de 
quilometragem. 
Obs: A garantia do veículo passa a contar a partir da data de 
entrega do veículo. 

R$57.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$57.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      TOTAL R$114.000,00 

 


