Prefeitura Municipal de Aparecida d´Oeste –SP
CNPJ 46.605.051/0001-48
FONE/FAX: (0xx17) 3635-1420 ou 3635-1421
Praça Ademir de Oliveira, 10 – Centro – CEP 15735-000
E-mail: pmapoeste@ig.com.br
____________________________________________________________________________
_____
Licitação: Pregão Presencial nº 009/2013
Processo de Licitação nº 18/2013
Objeto:- para “Aquisição de 01 (um) veículo tipo Van”, zero quilômetro, modelo 2013/2013, cor metálica, fabricação
nacional, primeiro emplacamento, com mínimo 15 lugares + 01 motorista, poltronas individuais fixa no compartimento dos
passageiros, ar condicionado no salão de passageiros, toca CD MP3, porta lateral corrediça com maçaneta interna e
externa, porta traseira dupla com limitador de abertura de 90 graus, tacógrafo com mostrador digital, vidros verdes,
comprimento mínimo 5.099mm, travas elétricas nas portas dianteiras, vidros laterais traseiros corrediços, distância entre
eixos mínimo de 3.200, painel com relógio digital e prancheta reclinável para notações, regulagem interna de altura do farol
em 3 níveis, motor 2.3 turbo diesel, 04 cilindros intecooler, potência de 127 cv, injeção eletrônica, câmbio manual de 05
marchas à frente e uma à ré, direção hidráulica, tanque com capacidade para 80 litros, pneus dianteiros e traseiros radiais
sem câmara aro 15, rodagem simples no eixo dianteiro e traseiro, freios a disco na dianteira e a disco na traseira, equipado
com cintos de segurança extintor e demais equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito Brasileiro, com
manutenção nacional em rede autorizada com no máximo de 190 KM da Prefeitura Municipal de Aparecida d´Oeste, SP.,
para o transporte de pacientes, tendo em vista que os veículos disponíveis na frota municipal não são suficientes para
garantir referidos serviços, especificamente, para o transporte de pacientes da saúde, do município de Aparecida d´Oeste,
SP. Tipo: Menor Preço Global; Início da Sessão Pública: 19/04/2013 – 10:00hs. 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 1680/2013 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 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 16:30 horas, na Praça Ademir de Oliveira nº 10, na cidade de
Aparecida d´Oeste, SP. fone (0**17) 3635-1757. Aparecida D´Oeste, SP., 28 de março de 2013. Izaias Aparecido Sanchez Prefeito Municipal.

