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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Marca

1 2,000 UND Especificações mínimas do veículo :
Veículo automotor, novo, zero km, hatch,
ano de fabricação 2020, modelo 2020, cor
branca, 5 portas, motor 1.6 CV,
bicombustível (gasolina e etanol),
potência de 100 CV, ar condicionado,
direção hidráulica, travamento elétrico das
portas, vidros dianteiros e traseiros
elétricos, chave tipo canivete com
controle de abertura / fechamento das
portas e fechamento dos vidros dianteiros
e traseiros, alarme anti-furto, calha de
chuva automotiva nas portas laterais,
película nos vidros laterais e traseiros,
alerta sonoro e visual para não utilização
do cinto de segurança do motorista,
airbag para o motorista e passageiro,
apoio de cabeça no banco traseiro, banco
do motorista com ajuste de altura,
desembaçador traseiro, lavador e
limpador do vidro traseiro, limpador do
para-brisa com temporizador, iluminação
interna, tomada 12v no controle central,
capa do retrovisores e maçanetas na cor
do veículo, retrovisores elétricos, para-
choques  na cor do veículo, com farol de
neblina, luz de freio elevada (brake light),
revestimento dos bancos em tecido, freios
abs, sonorização interna com rádio
AM/FM e entrada USB e auto falantes nas
portas, antena no teto,  proteção do
motor, porta mala de 250 litros, tanque de
combustível de 48 litros, rodas de liga
leve 15 polegadas, e demais itens
obrigatórios de fábrica. - Especificações
mínimas do veículo : Veículo automotor,
novo, zero km, hatch, ano de fabricação
2020, modelo 2020, cor branca, 5 portas,
motor 1.6 CV, bicombustível (gasolina e
etanol), potência de 100 CV, ar
condicionado, direção hidráulica,
travamento elétrico das portas, vidros
dianteiros e traseiros elétricos, chave tipo
canivete com controle de abertura /
fechamento das portas e fechamento dos
vidros dianteiros e traseiros, alarme anti-
furto, calha de chuva automotiva nas
portas laterais, película nos vidros laterais
e traseiros, alerta sonoro e visual para

64.373,3400 128.746,68____________



PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

83.102.731/0001-75
Praça Arthur Siewerdt, 01

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - ITEM - TC

CNPJ: Telefone: (47) 3544-0271

CEP: 89176-000 - Trombudo Central SC

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 2/2021 - PE

 Processo Administrativo:

 Data do Processo: 20/01/2021

2/2021

não utilização do cinto de segurança do
motorista, airbag para o motorista e
passageiro, apoio de cabeça no banco
traseiro, banco do motorista com ajuste
de altura, desembaçador traseiro, lavador
e limpador do vidro traseiro, limpador do
para-brisa com temporizador, iluminação
interna, tomada 12v no controle central,
capa do retrovisores e maçanetas na cor
do veículo, retrovisores elétricos, para-
choques  na cor do veículo, com farol de
neblina, luz de freio elevada (brake light),
revestimento dos bancos em tecido, freios
abs, sonorização interna com rádio
AM/FM e entrada USB e auto falantes nas
portas, antena no teto,  proteção do
motor, porta mala de 250 litros, tanque de
combustível de 48 litros, rodas de liga
leve 15 polegadas, e demais itens
obrigatórios de fábrica.

2 1,000 UND Especificações mínima do veículo: veículo
automotor, novo, zero km utilitário, ano de
fabricação 2020, modelo 2020, cabine
simples na cor branca, motorização de
1.4, flex, 02 portas, potência de 85 CV,
capacidade de carga na caçamba de 650
kg, protetor de caçamba, ar condicionado,
direção hidráulica, travamento elétrico das
portas, vidros elétricos, chave tipo
canivete, alerta sonoro e visual para não
utilização do cinto de segurança do
motorista, airbag para o motorista e
passageiro, banco do motorista com
ajuste de altura, limpador do para-brisa
com temporizador, iluminação interna,
tomada 12V no controle central, capa de
retrovisores e maçanetas na cor branca,
para-choques na cor do veículo,
revestimento dos bancos em tecido, calha
de chuva automotiva nas portas laterais,
película nos vidros laterais, freios abs,
sonorização interna com rádio AM/FM e
entrada USB e auto falantes nas portas,
antena no teto, transmissão manual de 05
marchas a frente e 01 a ré, proteção do
motor, tanque de combustível de 50 litros,
pneus e rodas 185/60 R14 rodas de aço
aro 14, calotas e demais itens obrigatórios
de fábrica. - Especificações mínima do
veículo: veículo automotor, novo, zero km
utilitário, ano de fabricação 2020, modelo
2020, cabine simples na cor branca,
motorização de 1.4, flex, 02 portas,
potência de 85 CV, capacidade de carga
na caçamba de 650 kg, protetor de
caçamba, ar condicionado, direção
hidráulica, travamento elétrico das portas,
vidros elétricos, chave tipo canivete,
alerta sonoro e visual para não utilização
do cinto de segurança do motorista,
airbag para o motorista e passageiro,

72.550,0000 72.550,00____________
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banco do motorista com ajuste de altura,
limpador do para-brisa com temporizador,
iluminação interna, tomada 12V no
controle central, capa de retrovisores e
maçanetas na cor branca, para-choques
na cor do veículo, revestimento dos
bancos em tecido, calha de chuva
automotiva nas portas laterais, película
nos vidros laterais, freios abs,
sonorização interna com rádio AM/FM e
entrada USB e auto falantes nas portas,
antena no teto, transmissão manual de 05
marchas a frente e 01 a ré, proteção do
motor, tanque de combustível de 50 litros,
pneus e rodas 185/60 R14 rodas de aço
aro 14, calotas e demais itens obrigatórios
de fábrica.

3 1,000 UND Especificações mínimas: Grade aradora
nova intermediária com pneus, controle
remoto, ano de fabricação 2021, 16
discos de 28 polegadas, espessura do
disco de no mínimo 6,0mm, espaçamento
entre disco de 235mm, mancal com
graxa, garantia de fábrica de no mínimo 6
meses. - Especificações mínimas: Grade
aradora nova intermediária com pneus,
controle remoto, ano de fabricação 2021,
16 discos de 28 polegadas, espessura do
disco de no mínimo 6,0mm, espaçamento
entre disco de 235mm, mancal com
graxa, garantia de fábrica de no mínimo 6
meses.

30.292,0000 30.292,00____________

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 231.588,68


