
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  48/2019 - PR

 ANEXO VI

77/2019

04/10/2019

07/10/2019

77/2019

Folha:  1/1

1

Item

Cidade:

CNPJ / CPF:

Validade da Proposta:

 (As propostas serão abertas para julgamento às  08:00  horas do dia  25/10/2019).

5060530

Código

UN

Unid

............................................................................

............................................................................

............................................................................

VEÍCULO NOVO, TIPO PICAPE, CABINE DUPLA 0 KM - Veículo automotor, tipo

picape, cabine dupla,  zero quilometro, ANO/MODELO: do ano corrente ou superior;

com carroceria de no mínimo 630 dm³ de volume, bicombustível (gasolina e álcool),

motor de no mínimo 118 cv, câmbio manual de 6 marcha (5 a frente e 1 a ré), carga de

no mínimo 650 kg, altura do solo de no mínimo 206mm, ar condicionado, vidros e

travas eletricas, direção hidráulica ou elétrica, sistema de freios ABS, sistema de airbag,

capacidade de 5 passageiros incluindo o motorista. Adicional: todos os equipamentos

exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e demais itens de série ora não

especificados. (05-06-0530)

Especificação

Estado:

Inscrição Estadual:

Prazo Entrega/Exec.:

.............

.............................................................

.............................................................

3,000

Quantidade

                                    

Marca Oferecida

Telefone:

Fax:

Condições de Pagamento:

                                 

Preço Unitário

..........................................

..........................................

                                 

Preço Total

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..........................................

...................................................................

...................................................................

2 5060531 UN

VEÍCULO, MODELO PASSEIO, TIPO HATCH, 0 KM - Veículo automotor, modelo:

passeio, tipo: hatch, zero quilometro, ANO/MODELO: do ano corrente ou superior; 4

portas, bicombustível (gasolina e álcool), motor de no mínimo 115 cv, câmbio manual

de 6 marchas (5 a frente e 1 a ré), capacidade de 5 passageiros incluindo o motorista,

ar condicionado, vidros e travas elétricas, direção hidráulica ou elétrica, sistema de

freios ABS, sistema de airbag. Adicional: todos os equipamentos exigidos pelo Código

Brasileiro de Trânsito e demais itens de série ora não especificados. (05-06-0531)

2,000                                                                                                       

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

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor


