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Vencedor VCS COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ 21.700.911/0001-00

Endereço RUA ANDRE DO ESPIRITO SANTO, 1195 - SANTANA - CARIACICA - ES - CEP: 29120154

Contato 2730103247      licitavcs@gmail.com

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00001  G  L  O  B  A  L

Ítem Lote

00029497

VEÍCULO TIPO "MINI VAN"
zero quilômetro – ano de fabricação 2019: modelo 2019; 5 portas;
capacidade para 7 passageiros e carga mínima 600 litros;  cor branca;
combustível gasolina/álcool (flex); air bag frontal para motorista e
passageiro; freios abs; rodas aro no mínimo 14” ou superior; ar
condicionado; direção hidráulica; vidros elétricos; retrovisores com
acionamento interno; protetor de motor e carter; cintos de segurança
dianteiros e traseiros de 3 pontas; travas elétricas com controle
remoto; sensor de ré; câmbio de transmissão manual; motor  1.6 no
mínimo; capacidade do tanque entre 60 e 80 litros; sistema de am/fm
com c player/mp3/usb e antena; sistema de alarme antifurto; jogo de
tapetes de borracha; equipado com todos os equipamentos e
acessórios de segurança exigido pela legislação de trânsito vigente;
zero quilômetro.  CHEVROLET MINIVAN SPIN 7 LUGARES

80.000,0001,00
80.000,00

0
UND00001 00001
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VEÍCULO TIPO "MINI VAN"
zero quilômetro – ano de fabricação 2019: modelo 2019; 5 portas;
capacidade para 7 passageiros e carga mínima 600 litros;  cor branca;
combustível gasolina/álcool (flex); air bag frontal para motorista e
passageiro; freios abs; rodas aro no mínimo 14” ou superior; ar
condicionado; direção hidráulica; vidros elétricos; retrovisores com
acionamento interno; protetor de motor e carter; cintos de segurança
dianteiros e traseiros de 3 pontas; travas elétricas com controle
remoto; sensor de ré; câmbio de transmissão manual; motor  1.6 no
mínimo; capacidade do tanque entre 60 e 80 litros; sistema de am/fm
com c player/mp3/usb e antena; sistema de alarme antifurto; jogo de
tapetes de borracha; equipado com todos os equipamentos e
acessórios de segurança exigido pela legislação de trânsito vigente;
zero quilômetro.  CHEVROLET MINIVAN SPIN 7 LUGARES

80.000,0001,00
80.000,00

0
UND00002 00001

Total do Lote:  160.000,00

Total do Fornecedor:  160.000,00

Total Geral:  160.000,00
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