AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2016

A CAMARA MUNICIPAL de NOVA AURORA, TORNA PÚBLICA a realização de licitação na
Modalidade Tomada de Preços sob n.º 004/2016, cujo objeto é a aquisição de 01 (um) veículo
de passeio, 0 (zero) km, do tipo Sedan, ano/modelo 2016-2017, 5 (cinco) lugares, 4 (quatro)
portas, air bag, motor mínimo de 1.9 cilindradas, total flex, ar condicionado, direção
eletroassistida progressiva, potência mínima de 150 cv, com recursos próprios, em
consonância com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, com as seguintes características: Motor
bicombustível com no mínimo 1.9 cilindradas, potência mínima de 150cv, 04 portas, direção
Eletroassistida, transmissão automática com 07 velocidades, cor externa preto metálica, ar
condicionado automático/digital, computador de bordo com funções consumo médio e
instantâneo de combustível, autonomia do combustível, display de velocidade digital,
velocidade média, controle de iluminação do painel, tempo de condução, indicador de direção,
economia e indicador de temperatura externa, entrada para conexão USB, porta-luvas
iluminado, Sistema multimídia em LCD com funções integradas AM/FM/DVD, GPS, câmera de
ré, com Air bags sendo de joelho para motorista, frontais e laterais, bancos em couro, rodas de
liga leve aro 16, volume do Porta Malas com mínimo de 470 Litros. Com Garantia mínima de 03
(três) anos, para a Câmara Municipal, tipo menor preço global. A abertura dar-se-á no dia 10
de novembro de 2016, as 09:15 horas, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal, situado na
Rua Melissa, 333, centro, Nova Aurora- Pr. Os interessados poderão obter o edital e demais
informações no Setor de Licitações da CAMARA MUNICIPAL, ou
no site:
camaranovaaurora.pr.gov.br –link: licitações. Entretanto, a participação no certame dependerá
do atendimento aos requisitos legais inerentes a esta modalidade de licitação. Maiores
informações através do telefone: 045 – 3243-1431, nos dias úteis, das 8:30 às 11:30 e das
13:30 às 16:30 horas.
Nova Aurora, 24 de outubro de 2016.

Samuel Messias dos Santos
Presidente da Câmara

