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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 00035/2013 

RESULTADO POR FORNECEDOR

04.104.117/0007-61 - NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 VEÍCULO PASSEIO unidade 24 R$ 36.800,0000 R$ 883.200,0000
Marca: MARCH 1.6 S
Fabricante: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NISSAN MARCH 1.6 S Motorização: cilindrada mínima de 1.598 cm3; potência de 111
CVs (ABNT) quando abastecido com gasolina; cilindros: 04 (quatro); torque mínimo: 15,1 mkgf; alimentação: convencional, por
injeção eletrônica; transmissão: manual, com 05 (cinco) à frente e uma à ré; tração: dianteira; sistema de freio: disco nas rodas
dianteiras e a tambor nas rodas traseira; direção: elétrica; sistema elétrico: bateria com no mínimo de 45 Ah, combustível: flex
(gasolina/etanol em qualquer proporção); alternador e cabeamento compatíveis com o sistema; Itens de segurança: freios ABS; air
bag duplo (motorista e passageiro); dimensões: entre-eixos: 2.450 mm; comprimento: 3.780 mm; Largura: 1.665 mm; altura:
1.528 mm; compartimento de carga: 265 litros; tanque de combustível: 41 litros; marcador de temperatura, combustível. Possui
cintos de segurança traseiros laterais de 03 (três) pontos; retrovisores externos: direito e esquerdo com controles elétricos; rádio CD
player mp3, com entrada USB, quatro alto falantes devidamente instalados, protetor de carter e câmbio; encosto de cabeça em todos
os bancos: sendo 02 nos bancos dianteiros e 02 no banco traseiro; equipado com película de proteção solar nos vidros laterais e
traseiro, certificada pelos órgão reguladores (G20); limpador e lavador do vidro da porta traseira; desembaçador (vidro traseiro
térmico); ar condicionado de fábrica; travas elétricas nas 04 portas; acionamento elétrico dos vidros nas 04 portas; sistema de
alarme anti-furto, acionado através de controle remoto; sensor de estacionamento com 04 pontos, pintados na cor do veículo e
display fixado no painel frontal em local de fácil visibilidade. Equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN.
Pintados em diversas cores metálicas (a escolher) no padrão original de fábrica e de linha atual de produção, serão entregues
emplacados, com seguro obrigatório quitado e todas as taxas para licenciamento devidamente quitadas, com as duas primeiras
revisões gratuitas (peças e mão de obra) conforme manual do fabricante; com película de proteção solar nos vidros laterais e traseiro
G20; possui sensores de estacionamento traseiro com 04 pontos pintados na cor do veículo e display em led fixado no painel frontal
em local de fácil visualização. Garantia de 03 (três) anos sem limite de quilometragem para todos os veículos incluindo os acessórios
considerados de série e demais equipamentos eletrônicos. Os veículos serão entregues no prazo máximo de 90 dias corridos, prontos
para uso, a contar do recebimento da Nota de Empenho. Todas as demais exigência do Edital e seus Anexos fazem parte desta
proposta.

Total do Fornecedor: R$ 883.200,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 883.200,0000
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