PREGÃO ELETRÔNICO N. 0005/2020

PROPOSTA DE PREÇO
Empresa: NISSEI VEÍCULOS LTDA (MATRIZ)
CNPJ Nº: 05.166.241/0001-29
Endereço: Av. Rubem Bento Alves, 492, Bairro Sagrada Família,
Caxias do Sul/RS - CEP.: 95054-030
Responsável: Wendy T. Fortunati ou Francine Amaral
Telefone: (054) 32043800 (054) 91439720
E-mail para contato: comercialcxs1.dfsul@drsulveiculos.com.br
Dados Bancários: Banco Itaú AG: 0207 CONTA: 10843-2
Item

Especificação

01

Um veículo novo, zero km, ano de fabricação
2020; ano modelo 2021; emplacado em nome do
Município de Cotiporã; total flex; cor branca;
com quatro portas; motorização mínima 1.3;
potência mínima de 100 CV na gasolina e 104
CV no etanol; direção elétrica ou hidráulica; ar
condicionado; rodas aro 15 com calotas;
limpador e antiembaçante no vidro traseiro;
película nos vidros de acordo com a legislação
vigente; cintos de segurança dianteiros com prétensionador; cintos de segurança laterais
traseiros retráteis, alça de segurança no teto;
bancos em couro; iluminação interna com
interruptor; trava elétrica em todas as portas com
acionamento na chave; vidro elétrico em todas
as portas com acionamento por "um toque",
antiesmagamento
e
abertura/fechamento
automáticos pela chave; faróis de neblina;
alarme antifurto, protetor de cárter, freios ABS,
banco do motorista com ajuste de altura,
conjunto de tapetes de borracha, macaco, chave
de roda, estepe; sistema de som (rádio) instalado
com conjunto de quatro alto falantes e antena no

Unid.

UN

Qtde.

01

Preço Unit.

Preço Total

R$

R$

71.990,00

71.990,00

1

teto, rádio (AM/FM estéreo (RDS), MP3/WMA
player, Bluetooth, entrada auxiliar e leitor USB);
sensor de estacionamento traseiro macaco,
chave de roda, estepe e demais itens de
segurança obrigatórios constantes na legislação
vigente e em conformidade com o Código
Nacional de Trânsito, além das demais
características de acordo com o modelo do
fabricante

MARCA: NISSAN

MODELO: V-DRIVE

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório PREGÃO
ELETRÕNICO Nº 0005/2020, de que a proposta vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados
da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº
10.520, de 17/07/2002 e de total conhecimento e concordância com os termos deste Edital e seus Anexos.
Caxias do Sul/RS, 04 de novembro de 2020.
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