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PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

CONSOLAÇÃO

PROCESSO

LICITATÓRIO

N .º

053/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. OBJETO: Aquisição de um veículo de
passageiros de 05 lugares e um veículo tipo van com 16 lugares para a Secretaria Municipal
de Saúde. Data de abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”: 15/07/2014

– 10:30hs. Local: Paço Municipal – Rua Ananias Cândido de Almeida, 44, Centro,
Consolação-MG. CONDIÇÕES PARA RETIRADA DO EDITAL: O Edital encontrar-seá a disposição dos interessados, para consulta e/ou retirada, das 09:00 às 11:00 e
das 13:00 às 17:00 no prédio administrativo da Prefeitura Municipal de Consolação,
sito à Rua Ananias Cândido de Almeida, 44 – Centro - Consolação-MG ou pelo
tel/fax. (35)3656-1222 ou pelo e-mail licitacao@consolacao.mg.gov.br. Retirada do
edital mediante pagamento da taxa de R$ 10,00 (dez reais), direto na Tesouraria da
Prefeitura ou mediante depósito bancário. Larissa Ribeiro dos Santos –Pregoeira

ITENS DA LICITAÇÃO
Item 01 – 01(uma) unidade
Veículo 0km para transporte de passageiro de 05 lugares, 02 portas na cor branca, 04
cilindros, bi-combustível (etanol e gasolina), 05 marchas e 01 à ré, tração dianteira com
juntas homocinéticas, freios com comando à pedal, à disco na traseira e tambor nadianteira,
Suspensão: dianteira com amortecedores hidráulicos e telescópicos de duplo efeito tipo WET,
suspensão MC Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversal.
Traseira: amortecedores hidráulicos e telescópicos de duplo efeito, tipo WET, suspensão com
rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais. Direção mecânica com pinhão
e cremalheira. Rodas com pneus 165/70 R13, aro 5,0 x 13 de aço estampado. Calotas
integrais. Potência mínima de 1.0 cilindrada. Hodômetro digital (total e parcial). Indicador
gradual de temperatura da água. pára-choque na cor do veículo, kit visibilidade: retrovisores
com comando interno elétrico, desembaçador vidro traseiro, limpador e lavador do vidro
traseiro, rádio CD MP3/WMA integrado ao painel e ar condicionado.2
Valor máximo do item R$ 35.000,00
Item 02 – 01(uma) unidade
Automóvel para Transporte de Passageiros, zero quilômetro, a Diesel, motor turboalimentado
com intercooler, injeção eletrônica de combustível, capacidade de 16 lugares, freio à disco nas
quatro rodas, direção hidráulica, ar condicionado, Conta giros, faróis com regulagem elétrica
de altura, janela corrediça da 2ª fila, pneu 205/70R15, porta lateral corrediça, tacógrafo,
potência mínima de 2.3, rádio CD MP3/WMA integrado ao painel, cor branca
Valor máximo do item R$ 100.000,00
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