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ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRICAO

1 1 UN

Veículo novo, zero kilômetro, , acomodação de no mínimo 07 (sete) passageiros, ano mínimo de
fabricação 2013, modelo 2014, bicombustível (gasolina/álcool), com 05 (cinco) marchas à frente e uma ré,
05 (cinco) portas, vidros e travas com acionamento elétrico de todas as portas, direção hidráulica, ar
condicionado, freios ABS ebd, air-bag duplo dianteiro (motorista e passageiro), bancos com revestimento
em tecido, 04 (quatro) portas laterais, limpador e desembaçador do vidro traseiro, sensor de
estacionamento traseiro, rádio c/bluetooh com 04 (quatro) auto-falantes AM/FM e entrada USB, entrada
auxiliar, proteção de motor, rodas de liga-leve no mínimo aro 15, faróis de neblina, computador de bordo,
cor branca, espelho externo com regulagem elétrica.  Motor 1.8, com 8 válvulas, com potência mínima de
105 cvs. Alarme, sobre carpete, bagageiro de teto e computador de bordo, assistência técnica de no
máximo 100 km. O veículo deverá ser entregue com adesivo padrão prefeitura.

2 1 UN

Veículo novo, zero kilômetro, tipo VAN PARA TRASPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES, ano mínimo de
fabricação 2013, modelo 2014, com capacidade mínima para 17 (dezessete) lugares (16+1) com chassis,
carroceria em aço estampado (piso, laterais e teto), zero quilometro, com motor de 04 cilindros movido a
óleo diesel, turbo cooler, com o mínimo de 2100 cilindradas, potência mínima de 125 cv, tração traseira,
com transmissão mecânica de 05 marchas a frente e uma a ré, direção hidráulica, freios a disco nas 04
rodas, com sistema ABS, banco dianteiro biposto (1/3, 2/3), 02 portas (D/E) na cabine, com ar
condicionado, regulagem de alcance dos faróis, kit elétrico compreendendo vidros com acionamento
elétrico nas portas dianteiras, trava elétrica de todas as portas, porta lateral corrediça, portas traseiras
com abertura em 02 folhas, dimensões internas do compartimento traseiro com o mínimo de comprimento
de 2.800mm, medindo o mínimo de 30 cm, acima do assoalho entre a porta traseira e o encosto do banco
dianteiro; altura mínima de 1.490mm; largura mínima de 1750mm; tanque de combustível com
capacidade mínima de 75 litros, carga útil de no mínimo 1500 Kg, veículo na cor branca e todos os demais
equipamentos obrigatórios pôr lei. Com rodas em aço com resistência mínima de 5,5", com rodado
traseiro duplo. Capacidade de torque de subida em rampa com no mínimo 49%. Com os seguintes itens:
Sistema de antibloqueio de freios, Sistema de controle de tração e Servofreio de Emergência.
Comprimento entre eixos de no mínimo 4.300 mm; velocidade máxima  com peso bruto total mínimo de
135 km/h.  O veículo deverá ser entregue com adesivo padrão prefeitura

3 1 UN

Veículo novo, zero kilômetro, , ano fabricação mínima 2013, modelo 2014, modelo Sedan, com motor 1.8
- 08 (oito) válvulas. Capacidade mínima de 05 (cinco) passageiros contando com o motorista, cor branca,
bicombustível (gasolina/álcool), mínimo 04(quatro) portas, com transmissão manual de no mínimo 05
(cinco) marchas a frente e uma a ré, com ar condicionado, alarme e travas elétricas e com vidros elétricos
nas 04 (quatro) portas. Direção hidráulica, bolsas de ar infláveis (Air-bag frontal duplo); freios ABS;
desembaçador traseiro, faróis de neblina, com rádio com entrada USB, com conexão para celular. Tapetes
de borracha, rodas de liga leve com no mínimo aro 15, com protetor de cárter, macaco, estepe, triângulo,
extintor de incêndio e demais itens, acessórios e equipamentos obrigatórios exigidos por lei. Com sensor
de estacionamento traseiro, porta-malas com capacidade mínima de 560 Litros. O veículo deverá ser
entregue com adesivo padrão prefeitura.

4 1 UN

Veículo novo, zero kilômetro, ano fabricação mínimo 2013, modelo 2014, capacidade mínima de 05
(cinco) passageiros contando com o motorista, potência mínima de 77 Cv, motor de no mínimo 1.000
cilindradas, com 08 (oito) válvulas, bicombustível (gasolina/álcool), com cinco marchas a frente e uma a
ré, vidros elétricos nas portas dianteiras, travas com acionamentos elétricos de todas as portas, direção
hidráulica, ar condicionado, freios ABS, air bag duplo dianteiro (motorista e passageiro), 04 (quatro)
portas, limpador e desembaçador do vidro traseiro, cor branca, para choques na cor do veículo. O veículo
deverá ser entregue com adesivo padrão prefeitura.

1 of 1

Impresso em 02/03/2017 , 17:57


