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Anexo I 

Processo nº 001/2019 Pregão Presencial nº 001/2019 

ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO  MARCA   
 PREÇO 

UNITÁRIO  
 PREÇO 
TOTAL  

01 1 Unid. 

Veículo tipo van 
 Novo, zero km; 
 Ano 2018; 
 Modelo 2018 ou superior; 
 Capacidade para no mínimo 15 lugares e 01 

motorista; 
 Motor movido a óleo diesel (turbo intercooler 

eletrônico de 4 cilindros); 
 Potência mínima 120CV; 
 Distância entre eixos 3200 mm; 
 Tração dianteira ou traseira; 
 Câmbio sincronizado com no mínimo 5 marchas à 

frente e 1 à ré; 
 Direção hidráulica; 
 Ar condicionado para motoristas e passageiro; 
 Air-bag; 
 Rodas de aço com no mínimo pneus 205/70 R15; 
 Freios ABS; 
 Pintura branca do tipo lisa padrão original de 

fábrica; 
 No mínimo 2 alto-falantes dianteiro e antena no 

teto;  
 Banco do motorista com regulagem em altura; 
 Vidros elétricos dianteiros; 
 Travas elétricas;  
 Retrovisores externos elétricos; 
 Hodômetro; 
 Porta traseira dupla e lateral direita corrediça, 

com janelas corrediças; 
 Tacógrafo digital; 
 Trava de segurança contra abertura interna da 

porta lateral corrediça; 
 Apoios de cabeça nos bancos dianteiros; 
 Cintos de segurança dianteiros laterais retrateis e 

reguláveis em altura; 
 Assoalho em borracha; 
 Tapetes, peito de aço e demais acessórios básicos; 
 Demais itens/acessórios/equipamentos de série, 

inclusive extintor de incêndio. 
 Com todos os equipamentos de segurança exigidos 

pelo Contran; 
 Garantia mínima de 12 meses de garantia ou 100 

(cem mil) quilômetros. 
TODOS OS ITENS DEVERÃO SER ORIGINAIS DE 
FÁBRICA  
(vedada a apresentação de itens adaptados 
mesmo que instalados em oficinas autorizadas) 
A assistência técnica ser prestada pela empresa 
vencedora ou concessionárias autorizadas no prazo 
da garantia e deverá estar localizada no máximo a 200 
km do município de Nova Canaã Paulista, caso 
contrário, a mesma obrigar-se-á a prestar a 
assistência técnica sem ônus para o município. 

   


