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TOTAL DO PROCESSO: 754.000,00

Item: 1

Descrição: VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE “PICK-UP” 4X4, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 
2021/2021 (e/ou 2021/2022), capacidade de transporte para 05(cinco) pessoas (motorista + 4 passageiros); 04 portas
laterais; Vidros das portas com acionamento elétrico, originais de fábrica; capota marítima com aplicação de um 
revestimento de poliuretano, impermeável na caçamba do veículo; pintura na cor branca original de fábrica e da linha 
de produção. Motorização mínima: motor à diesel, com turbo compressor e “intercooler” ou compatível, que utilize o 
combustível Diesel, com potência mínima a 160 cv; transmissão automática, de no mínimo 5 marchas à frente e uma à
ré; com sistema de tração 4x2, 4x4 normal e 4x4 reduzida, com acionamento eletrônico no interior da cabine; com 
opção de bloqueio do diferencial com acionamento no interior da cabine; Torque líquido Máximo não inferior a 38,2 Kg;
controle de tração e estabilidade; capacidade do tanque de combustível com no mínimo 75 litros; direção hidráulica, 
elétrica ou eletrohidráulica original de fábrica; ar-condicionado; air-bag duplo frontal; apoios de cabeça com regulagem
de altura nos bancos dianteiros e traseiros; cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura; 
espelhos retrovisores externos elétricos com comando interno; Lâmpadas dos faróis dianteiros e lanternas traseiras, ou
próximo a estes com acionamento na cabine, devidamente instalado. Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica.
Sensor de estacionamento e câmera de ré. ACESSÓRIOS: rádio AM/FM, USB/MP3, bluetooth; Jogo de tapetes de 
borracha; Chapa protetora do motor e Carter; fornecimento com instalação de película insulfilm nos vidros laterais e 
traseiro dos veículos, no percentual de transparência mínimo exigido na legislação; ferramentas e acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN (macaco, chave de rodas, pneu reserva, extintor de incêndio e triângulo). Durante
o período da garantia a assistência técnica será prestada pelo fornecedor do(s) bem(ns), ou através de concessionária
autorizada as suas custas e englobará todas as manutenções preventivas e corretivas, durante o prazo de garantia, de
acordo com os manuais e as normas técnicas específicas, a fim de manter os veículos e equipamentos em perfeitas 
condições de uso. (Veículos de Referências: Toyota Hilux 4x4; Mitsubishi L200 4x4; Nissan Frontier LE 4x4; Ford 
Hanger 4x4 e Chevrolet S-10 4x4 e compatíveis).

Quantidade: 1 Valor Unit.: 258.000,00

Unidade: und

Total Item: 258.000,00

Marca: NISSAN Modelo: FRONTIER ATTACK

Quant.: 1 Total: 258.000,00LOTE 1 258.000,00Num: 072

Item: 1

Descrição: Veículo automotor, tipo caminhonete “pick-up” 4x4, zero quilometro, ano/modelo 2021/2021 (e/ou 
2021/2022), capacidade de transporte para 05(cinco) pessoas (motorista + 4 passageiros); 04 portas laterais; Vidros 
das portas com acionamento elétrico, originais de fábrica; capota marítima com aplicação de um revestimento de 
poliuretano, impermeável na caçamba do veículo; pintura na cor branca original de fábrica e da linha de produção. 
Motorização mínima: motor à diesel, com turbo compressor e “intercooler” ou compatível, que utilize o combustível 
Diesel, com potência mínima a 160 cv; transmissão manual, de no mínimo 5 marchas à frente e uma à ré; com sistema
de tração 4x2, 4x4 normal e 4x4 reduzida, com acionamento eletrônico no interior da cabine; com opção de bloqueio do
diferencial com acionamento no interior da cabine; Torque líquido Máximo não inferior a 38,2 Kg; controle de tração e 
estabilidade; capacidade do tanque de combustível com no mínimo 75 litros; direção hidráulica, elétrica ou 
eletrohidráulica original de fábrica; ar-condicionado; air-bag duplo frontal; apoios de cabeça com regulagem de altura 
nos bancos dianteiros e traseiros; cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura; espelhos 
retrovisores externos elétricos com comando interno; Lâmpadas dos faróis dianteiros e lanternas traseiras, ou próximo
a estes com acionamento na cabine, devidamente instalado. Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica. Sensor de
estacionamento e câmera de ré. ACESSÓRIOS: rádio AM/FM, USB/MP3, bluetooth; Jogo de tapetes de borracha; 
Chapa protetora do motor e Carter; fornecimento com instalação de película insulfilm nos vidros laterais e traseiro dos
veículos, no percentual de transparência mínimo exigido na legislação; ferramentas e acessórios obrigatórios exigidos
pelo CONTRAN (macaco, chave de rodas, pneu reserva, extintor de incêndio e triângulo). Durante o período da 
garantia a assistência técnica será prestada pelo fornecedor do(s) bem(ns), ou através de concessionária autorizada as
suas custas e englobará todas as manutenções preventivas e corretivas, durante o prazo de garantia, de acordo com 
os manuais e as normas técnicas específicas, a fim de manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de
uso. (Veículos de Referências: Toyota Hilux 4x4; Mitsubishi L200 4x4; Nissan Frontier LE 4x4; Ford Hanger 4x4 e 
Chevrolet S-10 4x4 e compatíveis).

Quantidade: 2 Valor Unit.: 248.000,00

Unidade: und

Total Item: 496.000,00

Marca: NISSAN Modelo: FRONTIER ATTACK

Quant.: 1 Total: 496.000,00LOTE 2 248.000,00Num: 030

NEVES VEICULOS EIRELI-EPP 24.710.993/0001-53 754.000,00
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_________________________________________________________________________
PREGOEIRO: ENILSON LÁZARO VIEIRA

_________________________________________________________________________
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO VERA LUCIA GUIMARÃES CORDEIRO

_________________________________________________________________________
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO IVONI ONIZIA DOS SANTOS

3 de 3Gerado em: 06/10/2021 10:33:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA-BA
SEABRA-BA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DWY/AIZR0DEFF8QKGR8SKQ

Quinta-feira
14 de Outubro de 2021
12 - Ano  - Nº 3646


