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DISPOSITIVO LEGAL: Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislações inerentes ao objeto, vigentes e posteriores
ao andamento do processo.

RELAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO.
ITEM

1.

DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS
MATERIAIS/SERVIÇOS A SEREM ADQUIRIDOS /
CONTRATADOS

Código
Material

UNID

QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL

Objeto: Veículo tipo sedan 04 portas, motor 1.6
bi-combustível.
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus
Campis conforme solicitação.
Descrição Detalhada: Veículo tipo sedan 04
portas zero quilômetro, motor 1.6 bi-combustível,
16 V. Com a seguinte especificação:
a.
Modelo 2012/2013 (observação: o ano de
fabricação e modelo iguais ao ano de entrega
do veículo, devendo o modelo ser do ano
posterior, caso já tenha sido lançado um novo
modelo do veículo no mercado).
b.
Câmbio manual de 05 marchas. Motor
1.6 bi-combustível (gasolina e álcool). Potência
mínima : 110 cv (gasolina) / 115 cv (álcool) .
c.
Compartimento de carga mínimo: 500
litros. Capacidade mínima do reservatório de
combustível: 50 litros. Capacidade para 05
passageiros (incluso motorista).
d.
Cinto de segurança dianteiros e laterais
traseiros retráteis de três pontos
O veículo deve possuir todos os equipamentos
obrigatórios exigidos pela legislação de trânsito
brasileira e no mínimo os seguintes itens de série:
ar condicionado, rádio AM/FM e CD player,
banco do motorista com regulagem de altura,
vidros dianteiros elétricos, volante com
regulagem de altura , travas elétricas das portas e
porta-malas, revestimento completo do portamalas (laterais e fundo), jogo de tapetes
dianteiros e traseiros, protetor inferior do cárter,
retrovisores externos com regulagem manual
interna, desembaçador do vidro traseiro, luz de
neblina traseira, travas elétricas das portas.
Garantia mínima de 03( três) anos , a partir da
data de entrega.. Cor branco.
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43.000,00

387.000,00
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2.

OBJETO: Veículo tipo PICK UP cabine dupla
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus
Campis conforme solicitação.
Descrição Detalhada: Veículo tipo PICK UP zero
quilômetro com a seguinte especificação:
o
cabine dupla motor diesel mínimo 2.5,
16 válvulas, zero quilômetro.
o
Modelo 2012/2013 (observação: o ano de
fabricação e modelo iguais ao ano de entrega do
veículo, devendo o modelo ser do ano posterior,
caso já tenha sido lançado um novo modelo do
veículo no mercado).
o
Capacidade 05 passageiros (incluso
motorista), quatro portas.
o
Transmissão manual de 06 marchas.
o
Tração 4 x 4 com acionamento
eletrônico.
o
Capacidade mínima de carga útil: 1.000
kg. Capacidade mínima do tanque de
combustível: 80 litros.
o
Potência mínima 190 cavalos - 3.600
rpm.
o
Torque mínimo 45,8 kgfm - 2.000 rpm.
o
Pneus 255 / 70 R16.
o
O veículo deve possuir todos os
equipamentos
obrigatórios
exigidos
pela
legislação de trânsito brasileira e, no mínimo, os
acessórios a seguir: travas elétricas nas 04 portas;
vidros elétricos nas 04 portas; abertura interna do
tanque de combustível; regulagem de altura do
banco do motorista; faróis de neblina; regulagem
de altura dos faróis;limpador do pára-brisa
intermitente com velocidade variável; espelhos
retrovisores elétricos.; ar condicionado; direção
hidráulica com ajuste de altura do volante; bancos
dianteiros divididos; apoio de cabeça nos bancos
dianteiros e traseiros; cintos de segurança de três
pontos retráteis dianteiros e laterais traseiros;
retrovisores laterais com comando interno; rádio
AM/FM, CD player e e kit básico de alto falantes;
farol de neblina; rodas aro 16’; protetor de carter;
protetor
de caçamba; estribos laterais;
santantônio; frisos laterais; jogo de tapetes
dianteiros e traseiros, engate de reboque, capota
marítima. Cor: branco. Garantia: mínima de 03
(três) anos, a partir da data de entrega.

120.000,00
UND

1.560.000,00
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CRISTIANA SOUZA DE MENEZES
GERENTE DE COMPRAS
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