ESTADO DE MATO GROSSO
Prefe itu ra M unic ipa l d e J ac iara

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 171/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2015

A presente ATA tem por objeto o “Registro de Preços para eventual aquisição de
veículo tipo pick-up para a Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura
Municipal de Jaciara-MT”, empresa vencedora, DOMANI DISTRIBUIDORA DE
VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.016.616/0001-13, conforme planilha
abaixo:

Descrição

2 (dois) Veículo zero km, tipo Pick-up
cabine Simples, fabricação nacional,
ano/modelo 2015/2015, 02 (duas) portas,
bi combustível, com potência mínima de
85 CV, transmissão de 05 (cinco)
velocidades à frente e 01 (uma) a ré, com
capacidade de caçamba de no mínimo
900 litros e com capacidade de carga útil
mínima de 680 kg, transporte para 02
(dois) passageiros (com motorista), com
ar condicionado original de fabrica,
direção hidráulica, vidros elétricos
dianteiros, travas elétricas, volante
1
com regulagem de altura, protetor de
Carter, na cor branca, em pintura do tipo
lisa, no padrão original de fábrica e de
linha de produção, pneus de uso misto
com medida de no mínimo 175/70 R14,
rodas de aço estampado, Alça de
segurança lado passageiro, Ganchos
para amarração de carga na caçamba,
Limpador e lavador do para-brisas com
intermitência,
contas
giros,
grade
protetora do vidro traseiro, porta escada,
barras longitudinais no teto, Para-choque
traseiro com estribos antiderrapantes,

Marca

Valor
Unit.

Valor Total

FIAT

R$
47.740,00

R$ 95.480,00

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930
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QUANTITATIVO LICITADO
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R$
50.850,00

R$ 50.850,00

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930
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Protetor de caçamba, Vidros climatizados
verdes,
Apoios
de
cabeça
com
regulagem de altura, barra de proteção
nas portas, assoalho em carpete,airbag
duplo(motorista e passageiro); freios
ABS; bancos dianteiros revestidos com
tecido e reclináveis, cinto de segurança
dianteiros retratáveis, espelho retrovisor
interno dia/noite, retrovisores externos
direito/esquerdo com comando interno,
paletas internas (para-sol) dos lados do
motorista e do passageiro, com supensao
elevada em no mínimo 170 mm, com
garantia de no mínimo de 12 (doze)
meses, sem limite de quilometragem.
1 (um) Veículo zero km, tipo Pick-up
cabine Estendida, fabricação nacional,
ano/modelo 2015/2015, 02 (duas) portas,
bi combustível, com potência mínima de
85 CV, transmissão de 05 (cinco)
velocidades à frente e 01 (uma) a ré, com
capacidade de caçamba de no mínimo
900 litros e com capacidade de carga útil
mínima de 680 kg, transporte para 02
(dois) passageiros (com motorista), com
ar condicionado original de fabrica,
direção hidráulica, vidros elétricos
dianteiros, travas elétricas, volante
com regulagem de altura, protetor de
Carter, na cor branca, em pintura do tipo
2
lisa, no padrão original de fábrica e de
linha de produção, pneus de uso misto
com medida de no mínimo 175/70 R14,
rodas de aço estampado, Alça de
segurança lado passageiro, Ganchos
para amarração de carga na caçamba,
Limpador e lavador do para-brisas com
intermitência,
contas
giros,
grade
protetora do vidro traseiro, porta escada,
barras longitudinais no teto, Para-choque
traseiro com estribos antiderrapantes,
Protetor de caçamba, Vidros climatizados
verdes,
Apoios
de
cabeça
com
regulagem de altura, barra de proteção
nas portas, assoalho em carpete,airbag
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duplo(motorista e passageiro); freios
ABS; bancos dianteiros revestidos com
tecido e reclináveis, cinto de segurança
dianteiros retratáveis, espelho retrovisor
interno dia/noite, retrovisores externos
direito/esquerdo com comando interno,
paletas internas (para-sol) dos lados do
motorista e do passageiro, com supensao
elevada em no mínimo 170 mm, com
garantia de no mínimo de 12 (doze)
meses, sem limite de quilometragem.
VALOR TOTAL

R$ 146.330,00

QUANTITATIVOS ADERIDOS

Descrição
2 (dois) Veículo zero km, tipo Pick-up
cabine Simples, fabricação nacional,
ano/modelo 2015/2015, 02 (duas) portas,
bi combustível, com potência mínima de
85 CV, transmissão de 05 (cinco)
velocidades à frente e 01 (uma) a ré, com
capacidade de caçamba de no mínimo
900 litros e com capacidade de carga útil
mínima de 680 kg, transporte para 02
(dois) passageiros (com motorista), com
ar condicionado original de fabrica,
1 direção hidráulica, vidros elétricos
dianteiros, travas elétricas, volante
com regulagem de altura, protetor de
Carter, na cor branca, em pintura do tipo
lisa, no padrão original de fábrica e de
linha de produção, pneus de uso misto
com medida de no mínimo 175/70 R14,
rodas de aço estampado, Alça de
segurança lado passageiro, Ganchos
para amarração de carga na caçamba,
Limpador e lavador do para-brisas com
intermitência,
contas
giros,
grade

Marca

Valor Unit.

Valor Total

FIAT

R$ 47.740,00

R$ 95.480,00

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930
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R$ 95.480,00
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protetora do vidro traseiro, porta escada,
barras longitudinais no teto, Para-choque
traseiro com estribos antiderrapantes,
Protetor de caçamba, Vidros climatizados
verdes,
Apoios
de
cabeça
com
regulagem de altura, barra de proteção
nas portas, assoalho em carpete,airbag
duplo(motorista e passageiro); freios
ABS; bancos dianteiros revestidos com
tecido e reclináveis, cinto de segurança
dianteiros retratáveis, espelho retrovisor
interno dia/noite, retrovisores externos
direito/esquerdo com comando interno,
paletas internas (para-sol) dos lados do
motorista e do passageiro, com supensao
elevada em no mínimo 170 mm, com
garantia de no mínimo de 12 (doze)
meses, sem limite de quilometragem.
VALOR TOTAL

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930

