
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA           

CNPJ:

Av Luiz Pessoa da Silva Neto

C.E.P.:

04.213.870/0001-08

95390-000 - Pinhal da Serra - RS

RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Telefone:  54 3584 0250

ANEXO   I

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  45/2013 - PR

74/2013

03/12/2013

Folha:  1/1

Item Quantidade Unid

Um automóvel para a Secretaria da 

Especificação Preço Unit. Máximo Preço Unitário

_________

Preço Total

________1 45.990,00001,000 UN 

Administração, zero km, ano 2014, de cor 

branca, motor flex 1.6,transmissão 

manual de 05 marchas, air bag, freios 

ABS, desembaçador de vidro traseiro, 

protetor de carter, direção hidráulica, 

travas eletricas, vidros dianteiros e 

traseiros eletricos, alarme, ar 

condicionado,faróis de neblina,espelhos 

retrovisores externos eletricos, motor 

com potência mínima de 100 CV, porta 

malas de no mínimo 400 litros, sensor de 

estacionamento traseiro, pneus e aro 

mínimo 14 , preparação para som com 

rádio original. (42-09-0003)

Um automóvel para a Secretaria da Saúde, _________ ________2 56.770,00001,000 UN 

zero km, ano 2014, com 7 lugares,de cor 

branca, motor flex 1.6,transmissão 

manual de 05 marchas, air bag, freios 

ABS, desembaçador de vidro traseiro, 

protetor de carter, direção hidráulica, 

travas eletricas, vidros dianteiros e 

traseiros eletricos, alarme, ar 

condicionado,faróis de neblina,espelhos 

retrovisores externos eletricos, motor 

com potência mínima de 100 CV, porta 

malas de no mínimo 400 litros, sensor de 

estacionamento traseiro, pneus e aro 

mínimo 14 , preparação para som com 

rádio original. (42-09-0001)

Um automóvel para a Secretaria da Saúde, _________ ________3 39.822,00001,000 UN 

zero km, ano 2014, de cor branca, motor 

flex 1.6,transmissão manual de 05 

marchas, 05 lugares,air bag, freios ABS, 

desembaçador de vidro traseiro, protetor 

de carter, direção hidráulica, travas 

eletricas, vidros dianteiros e traseiros 

eletricos, alarme, ar condicionado,

faróis de neblina,espelhos retrovisores 

externos eletricos, motor com potência 

mínima de 100 CV, porta malas de no 

mínimo 280 litros, sensor de 

estacionamento traseiro, pneus e aro 

mínimo 14 , preparação para som com 

rádio original. (42-09-0006)

(Valores expressos em Reais R$) Total Geral: _____________


