PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D’OESTE/SP.

Pregão Presencial nº 008/2016
Processo de Licitação nº 013/2016
Objeto:- Aquisição de um veículo automotor seminovo, tipo “Pick Up”, ano de fabricação 2006 modelo 2006 de fabricação
nacional, de cor prata, combustível - flex, 02 portas, pneus 195/60, com rodas de aço aro 15, potencia mínima de 112 CV, motor 1.8, ar
condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, tomada de 12 volts, 05 marchas à frente e 01 a ré, tanque de
combustível de 52 litros, tração dianteira, suspenção dianteira tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo
independente e molas helicoidal, suspenção traseira tipo eixo transversal (beam) e traseira com barra estabilizadora, roda tipo semiindependente e molas feixe de lâminas, freios a disco com dois discos ventilados, com capacidade para 02 passageiros, bancos
dianteiros individuais para motorista e passageiro, caçamba com lateral com degrau e lona, protetor de caçamba, equipado com todos
os itens de segurança exigidos pela Legislação de trânsito, para uso dos agentes da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do município,
tendo em vista que os veículos disponíveis na frota municipal não são suficientes para garantir referidos serviços na área da saúde. Tipo:
Menor Preço Global, Início da Sessão Pública: 15/03/2016 – 09h00hs. Base legal: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação
subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 1.680/2013 e Decreto Municipal nº 1.867/2015 e demais
legislação vigente e pertinente à matéria; O edital e esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal em dias úteis de 2ª a 6ª
feiras, das 08h30min às 10h30min horas e das 13h30min às 16h30min horas, na Praça Ademir de Oliveira nº 10, na cidade de Aparecida
D’Oeste/SP. Fone: (0**17) 3635-1757. Aparecida D’Oeste/SP, 22 de janeiro de 2016.
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