
ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA        CNPJ:Av. Vidal Ramos Júnior, 228C.E.P.: 10.433.103/0001-0788540-000 - Otacílio Costa - SC
 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Telefone:  3221-800
 ANEXO   II

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  13/2018 - PR 13/201813/201823/01/201823/01/2018Folha:  1/2

Item1 1,000Quantidade UN Unid /Veículo categoria Micro Ônibus, zero Especificação ________Marca 255.000,0000Preço Unit. Máximo 255.000,0000Total Preço Máximoquilometro, cor branca ou prata, ano/modelo 2017/2018 , garantia de fabrica conforme o modelo de no minimo  01 (um) ano, combustivel diesel, motor com potencia mínima 152 CV, sistema eletrônico common rail, 5 marchas afrente e 1 ré, freio de serviço a tambor assistido eletronicamente (ABS) com acionamento pneumático, direção hidráulica, freio de estacionamento com válvula moduladora, janelas moveis, ar condiconado, cortinas em todas as janelas, vigia traseiro fechado, tanque de combustivel com capacidade de 150 litros, reservatório de arla de 16 litros, pneus 215/75 R 17,5 PBT de 8500 kg, entre eixos de 3750 mm, comprimentototal 7385 mm, altura interna 1900mm, altura externa de 2915mm, com capacidade para 23 lugares sentados mais motorista mais auxiliar, totalizando 25 lugares, com cinto de segurança em todos os bancos, poltrona do motorista hidráulica, com som instalado (rádio AM/FM, com entrada USB, Bluetooth e kit de auto falantes), assistência técnica com distância até 150 km da sede do município, demais acessórios que atendem o código nacional de trânsito. (99-01-7878)2 1,000 UN Veículo categoria Micro Ônibus, zero ________ 190.000,0000 190.000,0000quilometro, cor branca ou prata, ano/modelo 2017/2018 , garantia de fabrica conforme o modelo de no minimo  01 (um) ano, combustivel diesel, motor com potencia mínima 150 CV, com ar condicionado frontal, transmissão manual com 05 marchas e 01 ré, suspensão dianteira e traseira com molas parabólicas, direção hidraulica, freios dianteiros ABS/EBD -  a disco, freio traseiro ABS/EBD - tambor, pneus 205/75 R 16, capacidade minima do tanque de combustivel 100 litros, comprimento 6.700mm, largura 2450, altura interna 
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1910mm, distancia entre eixos 4000mm. Com capacidade de 16+1 lugares (poltrona 800mm), computador de bordo, bagageiro traseiro com iluminação, volante com ajuste de altura, porta tacógrafo câmera de manobra traseira, porta pontográfica com sistema anti esmagamento, assistência técnica com distância até 150 km da sede do município, demais acessórios que atendam o código nacional de trânsito. (99-01-7879) (Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 445.000,0000


