PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 35/2018 - PR

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
CNPJ: 03.452.299/0001-03
R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711
C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

10/05/2018

Processo Licitatório:
Data do Processo:

67/2018
10/05/2018

ANEXO VI

Folha: 1/3

(As propostas serão abertas para julgamento às 08:00 horas do dia 25/05/2018).

Fornecedor:
............................................................................................................................................................................ E-mail:
...................................................................
Endereço:
............................................................................................................................................................................ Contato: ...................................................................
Estado:
Cidade:
Telefone:
.............
..........................................
Inscrição Estadual: ............................................................. Fax:
CNPJ / CPF:
..........................................
Prazo Entrega/Exec.: ............................................................. Condições de Pagamento: ..........................................
Validade da Proposta:
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Item

Código

Unid

1

4240056

MEN

Especificação

Quantidade

LOCAÇÃO DE ATÉ 05 (CINCO) VEÍCULOS SEDANS - Veículo Automotor sedan com
motor de no mínimo 1300 cilindradas e no máximo 1600cilindradas. Motor
Bicombustível (flex.); 04(quatro portas) transmissão mecânica de 05 marcha à frente e
01 à ré; Acionamento dos vidros e trava elétrica central e vidros traseiros
independentes; tração dianteira; Direção Hidráulica ou elétrica; com sonorização;
Apoio de Cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; Air Bag; Ar Condicionado; Brake
Light; Freio hidráulico; porta malas de no mínimo 300 litros; reservatório de
combustível com no mínimo 45l; bancos de série e demais equipamentos obrigatórios
exigidos por lei e livre de quilometragem.
Manutenção e seguro contra Terceiros e demais despesas por conta da empresa
contratada. Motorista e combustível por conta da contratante.
Requisito VEÍCULO SEDAN 0 KM: com perfeitas condições de uso, caso este entre
em manutenção substituí-lo imediatamente por outro similar. (04-24-0056)

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Marca Oferecida

60,000

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor

Preço Unitário

Preço Total
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Item

Código

Unid

2

4240057

MEN

LOCAÇÃO DE ATÉ 05 (CINCO) VEÍCULOS HATCHES - Veículo Automotor hatch
com motor de no mínimo 1300 cilindradas e no máximo 1600cilindradas. Com motor
Bicombustível (FLEX); 04(quatro portas) transmissão mecânica de 05 marchas a
frente e 01 à ré; Acionamento dos vidros e trava elétrica central e vidros traseiros
independentes; tração dianteira; Direção Hidráulica ou elétrica; Bi combustível (flex);
com sonorização; Apoio de Cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; Air Bag; ar
condicionado; brake light; freio hidráulico; reservatório de combustível com no mínimo
45l; bancos de série e demais itens de segurança obrigatórios exigidos por lei e livre
de quilometragem.
Manutenção e seguro contra Terceiros e demais despesas por conta da empresa
contratada. Motorista e combustível por conta da contratante.
Requisito VEÍCULO HATCH 0KM: com perfeitas condições de uso, caso este entre em
manutenção substituí-lo imediatamente por outro similar. (04-24-0057)

60,000

3

4240058

MEN

LOCAÇÃO DE ATÉ 05 (CINCO) AUTOMÓVEIS CATEGORIA VAN - Veículo
Automotor até capacidade mínima de 07 lugares, com motor de 1600 cilindradas a
1800 cilindradas. Com motor Bicombustível (FLEX), com porta-malas de no mínimo
665 litros, 04 portas, caixa de marchas manual, para-choques na cor do veículo,
Direção hidráulica, ar-condicionado, ar-quente, vidro traseiro térmico, limpador do vidro
traseiro, vidros e travas elétricas, alarme, farol de neblina, sistema de som e rádio,
tapetes, proteção de motor/cárter e demais itens de segurança obrigatórios exigidos
por lei e livre de quilometragem.
Manutenção e seguro contra Terceiros e demais despesas por conta da empresa
contratada. Motorista e combustível por conta da contratante.
Requisito VEÍCULO VAN 0 KM: com perfeitas condições de uso, caso este entre em
manutenção substituí-lo imediatamente por outro similar. (04-24-0058)

60,000

Quantidade

Especificação

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Marca Oferecida

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor

Preço Unitário
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Código
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4

4240061

MEN

LOCAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) AUTOMÓVEIS CATEGORIA SUV MÉDIO - Veículo
Automotor, com motor de 1600 cilindradas. Com motor Bicombustível (FLEX), altura
mínima do solo de 210mm, 04 portas, caixa de marchas manual com 06 marchas,
para-choques na cor do veículo, Direção hidráulica, ar-condicionado, ar-quente, vidro
traseiro térmico, limpador do vidro traseiro, vidros e travas elétricas, alarme, farol de
neblina, sistema de som e rádio, tapetes, proteção de motor/cárter e demais itens de
segurança obrigatórios exigidos por lei e livre de quilometragem.
Manutenção e seguro contra Terceiros e demais despesas por conta da empresa
contratada. Motorista e combustível por conta da contratante.
Requisito VEÍCULO SUV DE MÉDIO PORTE 0 KM: com perfeitas condições de uso,
caso este entre em manutenção substituí-lo imediatamente por outro similar.
(04-24-0061)

60,000

5

4240065

MEN

LOCAÇÃO DE ATÉ 02 (DUAS) VANS ADAPTADAS PARA CADEIRANTES - Com
motor Diesel. Com espaço para acomodar no mínimo 10 passageiros e 2 cadeiras de
Rodas. Ser adequada para transporte de cadeirantes. Equipado com Tacógrafo. Com
direção hidráulica, ar-condicionado, ar-quente, vidro traseiro térmico, limpador do vidro
traseiro, vidros e travas elétricas, alarme, farol de neblina, sistema de som e rádio,
tapetes, proteção de motor/cárter e demais itens de segurança obrigatórios exigidos
por lei e livre de quilometragem. Veículo 0 KM.
Manutenção e seguro contra Terceiros e demais despesas por conta da empresa
contratada. Motorista e combustível por conta da contratante. (04-24-0065)

24,000

Quantidade

Especificação

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Marca Oferecida

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor

Preço Unitário

Folha: 3/3
Preço Total

