
Cotação Nº: Processo Adm: Validade da Proposta: 60 Dias(s)102/2021 3874/2021

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS
Estrada da Usina, 600

Armação dos Búzios - RJ
Centro

Objeto de Coleta:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE DIVERSOS TIPOS E CAPACIDADES PARA ESTRUTURAÇÃO DE FROTA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PESCA E URBANISMO DO MUN
ICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS , CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Documento de Cotação de Preços de Materiais e/ou Serviços
PMABUn. Gestora:

(    ) Aquisição de Material (    ) Obras e Serviços de Engenharia (    ) Serviço conforme especificação (  X  ) Outros

Nome/Razão Social:

Cidade: Telefone:Endereço: Fax:

Dados do Fornecedor

Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário TotalMarca

CPF/CNPJ: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Item

Estado: CEP:

1 CAMINHONETA CABINE DUPLA ( 4X4 )

Descr.: UNID 2,00Zero quilômetro; Diesel, ano e modelo vigente: fabricação Nacional/Mercosul: Cor Bran
ca; cabine dupla; 04 (quatro portas), 5 lugares; ar condicionado; freios ABS; motor de 2.
4 com 190 CV; transmissão 6 velocidades; trava da porta da caçamba com chave;; chave
canivete; câmbio manual; trava elétrica das portas; vidro elétrico; alarme; roda de aro 1
8¨, desembaçador elétrico do vidro traseiro; air bags. Volante com ajuste de altura e pr
ofundidade, (TSA) - assistente de condução com trailer. Com respectivo protetor de ca
çamba e ser equipado com demais acessórios e itens de segurança exigidos por lei.

2 VEÍCULO 0 (ZERO) KM, TIPO DE CARROCERIA.

Descr.: UNID 1,00Sedan, com capacidade mínima de 05 ( cinco) passageiros, com ano e modelo vigente 
2020/2021, 04 (quatro) portas, na cor branca sólida no padrão de fábrica e de linha de pr
odução, motor mínimo 101 CV, 08 válvulas, potência mínima de 1.6, movido a álcool/gas
olina (bicombustível), direção com assistência elétrica e hidráulica, com 5 ( cinco) marc
has de frente e 1 (uma) de ré, trio elétrico com vidros, travas elétricas nas portas e ala
rme, garantia mínima de 01 ( um) ano.
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3 VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CABINE SIMPLES

Descr.: UNID 1,00Veículo tipo caminhoneta cabine simples, ar condicionado, duas portas, motor flex. 1.4 
8 válvulas mínimo de 4 cilindros em série, injeção eletrônica do tipo multiponto seqüe
ncial, 05 marchas à frente e 01 à ré, embreagem do tipo mono disco a seco com mola a
disco e comando hidráulico, sistema de freios dois freios à discos com dois discos ve
ntilados, com acionamento hidráulico a pedal, dimensões do veículo: comprimento mí
n. de 4.400mm, largura mín. de 1.650mm, altura mín. 1.550mm altura mín. do solo de 170
mm, alça de segurança do lado passageiro, cintos de segurança retráteis com 03 pont
os com regulagem de altura, limpador e lavador do pára-brisas com intermitência, rod
as dim. 175/70 R14, tanque de combustível de 58 litros mínimo, , capacidade mínima da 
caçamba de 1.200L, , capacidade mínima de carga de 700kg, garantia mínima de 02 anos
. Cor branca

4 VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM

Descr.: UNID 2,00ano de fabricação e modelo 2020/2021, com pintura sólida na cor Branca, alimentação bi
combustível (álcool e gasolina), mínimo de 1.0 cilindros/litro, com potência de no míni
mo 75 CV na gasolina e 73 CV no álcool, ar condicionado frontal, refrigeração a água, ca
pacidade do porta mala de no mínimo 290 litros, tração dianteira, ignição eletrônica digi
tal, transmissão mecânica com 05 marchas à frente e uma a ré sincronizada.  Suspens
ão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e mo
las helicoidal. “Sistema de freios com dois freios à discos e dois discos ventilados, dir
eção hidráulica, rodas de aço aro 15”, tanque de combustível para no mínimo 48 litros, 
com cinto de segurança compatível para todos os passageiros, extintor de incêndio, e
stepe, jogo de tapetes, chave de rodas, macaco, triângulo de sinalização e todos os de
mais itens, equipamentos e acessórios obrigatórios, tudo em plena conformidade co
m as exigências do código de trânsito brasileiro, do CONTRAN e demais normas pertin
entes em vigor, equipado com os demais itens de estética e segurança originais de fá
brica impertinentes ao modelo ofertado, com 12 meses de garantia, devendo vir acom
panhada do certificado de garantia e do manual de instruções

Total Geral:

Cotação em: ____ / ____ / ____
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Assinatura do Fornecedor - (Carimbo)

Forma de Entrega Imediata
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