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Vencedor AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA

CNPJ 23.595.615/0001-03

Endereço RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 3255 - PORTO ENGENHO - CARIACICA - ES - CEP: 

Contato 2722337550      

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00001  G  L  O  B  A  L

Ítem Lote

00029916

CAMINHÃO LEVE ACOPLADO COM BAÚ CARGA SECA
especificações: caminhão leve, novo, zero km, ano/mod. 2019/2019,
cor branca,  motor diesel com gerenciamento eletrônico com no mínimo
04 cilindros verticais em linha, turbo cooler, direção hidráulica, potência
mínima de 150 cv, pbt mínimo de 8.120 kg; tacógrafo, freios a ar,
dianteiros e traseiros a tambor e válvula sensível a carga, no mínimo 05
marchas a frente e 01 à ré sincronizadas, com para-lamas,
para-choque traseiro, faixas refletivas e protetores laterais de acordo
com as resoluções do contran, além de tapetes e demais acessórios
básicos; 12 meses de garantia sem limite de km a contar do
recebimento definitivo; sistema de alarme antifurto. caminhão equipado
com todos os acessórios de série, conforme catálogo comercial do
produto, do ano corrente, não sendo permitido reduzir características
do modelo comercial. pneu sobressalente completo fixado na estrutura
do caminhão. acoplado com baú em duralumínio para carga seca, com
entrada e saída de ar, teto forrado, assoalho em madeira de lei, com as
seguintes dimensões externas mínimas: comprimento de 5.400mm,
largura de 2.190mm, altura de 2.200mm, portas traseira bipartidas, com
abertura total, e 01 (uma) porta lateral, borrachas de vedação,
dobradiças reforçadas em aço, trancas externas com alavanca de
pressão e trincos para cadeado, interior com fixação de sarrafos de
amarração e proteção de carga, faixas reflexivas aprovadas pelo
contran, protetores laterais (ciclista), conforme resolução
323/09-contran, parte elétrica instalada (chicote e lâmpadas), conforme
resolução do contran.  veículo equipado com os seguintes itens:
estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; o veículo
deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro
emplacamento em nome do município de santa leopoldina/es. IVECO
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Total do Lote:  178.000,00

Total do Fornecedor:  178.000,00

Total Geral:  178.000,00
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