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 ANEXO   I

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  45/2015 - PR

55/2015

25/05/2015

Folha:  1/1

Item

1 1,000

Quantidade

UND

Unid

Veículo automotor novo tipo caminhonete, 

Especificação

________

Marca

116.356,0000

Preço Unit. Máximo

116.356,0000

Total Preço Máximo

zero quilometro, cabine dupla, ano/

modelo mínimo 2015/2015, cilindrada 

mínima de 2.800 cm³, potência mínima de 

171CV, tração com as possiblidades, 2H-

4H atém 100 km/h, tração 4x2 traseira, 

tração 4x4 tempo parcial e tração 4x4 

tempo parcial e reduzida; suspensão 

dianteira independente, braços 

triangulares duplos, amortecedores 

hidráulicos e barra estabilizadora e 

suspensão traseira com eixo rígido e 

molas semi-elípticas; combustível diesel;

 tanque capacidade mínima 70L, injeção 

eletrônica; snorkel para a captação de 

ar em nível de teto; transmissão manual 

a partir de 5 marchas frente e uma á ré; 

altura livre do solo, de no mínimo 200mm,

 airbag para o motorista e o passageiro, 

direção hidráulica, alarme e travamento 

elétrico nas quatro portas com controle 

remoto; pneus 275/70 e aro 16; aparelho 

de som com rádio AM/FM e cd player com 

MP3; protetor de cárter; faróis de 

neblina; cintos de segurança laterais 

traseiros retráteis de 3 pontos e 

central de dois pontos; freios 

dianteiros com disco ventilado 16" ou 

ABS e traseiros a tambor; caçamba com 

capacidade de carga igual ou superior a 

1.000 kg, protetor inteiriço em 

polietileno de alta densidade; jogo 

completo de tapetes; cor vermelho rubi 

padrão do Corpo de Bombeiros Militar de 

Santa Catarina, não necessariamente de 

fábrica; documentação com as 

características do veículo no momento da 

entrega; garantia total mínima de 12 

meses. Para facilitar manutenções, ser 

fabricado no Brasil.

(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 116.356,0000


