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PREGÃO ELETRÔNICO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Pregão Eletrônico   Nº 00017/2013 

RESULTADO POR FORNECEDOR

12.661.958/0001-02 - AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 VEÍCULO UTILITÁRIO unidade 3 R$ 60.000,0000 R$ 180.000,0000
Marca: SPIN - CHEVROLET
Fabricante: CHEVROLET
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO MINIVAN - (utilitário) SPIN zero km, com data de fabricação no mínimo
da data da assinatura do contrato ou da nota de empenho, características técnicas: motor com no 1.8 cilindradas (ABNT), com
potência de 106 CV na gasolina e 108 CV no etanol (ABNT), alimentação de combustível: flex; número de cilindros: 04; direção
hidráulica , câmbio transmissão: mecânico com 05 velocidades à frente e 01 à ré; freios com sistema antitravamento (ABS); air bag
duplo de fábrica; ar condicionado de fábrica; vidros e travas elétricas; alarme; rádio AM-FM com CD player com MP3 e entrada USB;
conta giros; marcador de temperatura do motor, pressão do óleo; nível de combustível; apoio de cabeça traseiros e dianteiros com
regulagem de altura; brake light; calotas integrais ; cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura, cintos de
segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central podendo ser abdominal; desembaçador do vidro traseiro temporizado;
hodômetro digital (total e parcial); limpador e lavador dos vidros dianteiro e traseiro com intermitência; protetor de cárter,
capacidade máxima para 07 passageiros; retrovisores externos com comando interno mecânico ; tomada de 12v; pneus 175/70 R15;
entre eixos: de 2620 mm; comprimento: 4360mm; largura: 1953mm; altura: 1.688mm; tanque de combustível com capacidade 53
litros; capacidade do porta malas: 864 litros; jogo de tapetes de borracha de boa qualidade e flexível, assoalho forrado com material
de boa qualidade e lavável; demais equipamentos exigidos pelo Denatran e não informados nesta descrição. Estamos de pleno acordo
com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades
especificadas nas Especificações Técnicas.

Total do Fornecedor: R$ 180.000,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 180.000,0000
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