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Vencedor MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI

CNPJ 03.093.776/0005-15

Endereço RUA SALGUEIRO, 200 - ATAIDE - VILA VELHA - ES - CEP: 29119150

Contato 2730612027      manupa@manupa.com.br

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00001  G  L  O  B  A  L

Ítem Lote

00029926

VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO VAN
 especificações: 0 km; novo; ano/modelo 2018/2019; teto alto;
capacidade para 10 passageiros + 1 motorista; direção hidráulica ou
elétrica; freio a disco nas 4 rodas; vidros elétricos dianteiros; travas
elétricas das portas; trava de segurança contra abertura interna da
porta lateral corrediça; protetor de motor; cor branca do tipo lisa padrão
original de fábrica; combustível diesel; ar condicionado (cabine e
salão); tração traseira 4x2; potência mínima de 115 cv; câmbio
sincronizado com no mínimo 5 marchas à frente e 1 à ré; rodas de aço
com no mínimo pneus aro 15; tanque de combustível para no mínimo
80l; banco do motorista com regulagem em altura; poltronas dos
passageiros em tecidos; retrovisores externos elétricos; hodrômetro
geral e parcial digital; porta traseira dupla e lateral direita corrediça;
janelas traseiras corrediças; tacógrafo digital original de fábrica; apoios
de cabeças nos bancos dianteiros e traseiros; cintos de segurança de
três pontos para todos os ocupantes, retráteis e reguláveis em altura;
assoalho em borracha com entre-eixo de no mínimo 3.200mm,
comprimento mínimo de 5.090mm, altura mínima de 1.990mm; com todos
os equipamentos de segurança exigidos pelo contram, além de tapetes,
peito de aço e demais acessórios básicos; 12 meses de garantia sem
limite de km a contar do recebimento definitivo; sistema de am/fm com
cd player/mp3/usb e antena com no mínimo 2 alto-falantes dianteiros e
antena no teto; sistema de alarme antifurto. 
4.3 observações: documentação (emplacamento e licenciamento) em
nome do ente federado; padronização visual do mds (anexo i)
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Total do Lote:  148.000,00

Total do Fornecedor:  148.000,00

Total Geral:  148.000,00
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