
Câmara Municipal de Severínia
Estado de São Paulo

CASA LEGISLATIVA "CARLOS ALBERTO SECCHIERI"
uO PODER DO CIDADÃO"

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

LICITAÇÃO: CONVITE N° 0112019_.

A Câmara Municipal de Severínia, Estado de São Paulo, com sede no
Prolongamento da Rua Doutor Salomão Galib Tannuri, 930, Jardim Primavera II, Severínia,
Estado de São Paulo, torna público que realizará licitação, na modalidade CONVITE, do tipo
menor preço, para a aquisição de um veículo O Km (zero quilômetro), modelo de carroceria
sedã, com as seguintes características mínimas: capacidade para o transporte de (05) cinco
passageiros, incluindo o motorista; de motorização 1.0 (um ponto zero) ou superior; 116 cv ou
superior, biocombustível (álcool e gasolina); transmissão automática de 6 velocidades, 04
(quatro) portas laterais; de cor predominante prata; ano de fabricação 2019 e modelo 2019; ar
condicionado; direção hidráulica ou elétrica; vidros elétricos nas quatro portas; travas elétricas
nas quatro portas; airbag duplo frontal (passageiro e motorista); freio a disco nas quatro rodas,
rodas de liga leve aro 15, protetor de Cárter; com todos os equipamentos obrigatórios exigidos
pelo CONTRAN; e com garantia mínima de 12 (doze) meses contados da data de emissão do
Atestado de Recebimento, sem limite de quilometragem, prevalecendo, quando maior que este
prazo, a garantia dada pelo licitante vencedor ou pelo fabricante.

o valor estimado para a aquisição do objeto em questão é de até R$ 85.000,00 (oitenta e
cinco mil reais).

o encerramento dar-se-á no dia 31 de maio de 2019, às 9h, na sede da Câmara
Municipal de Severínia, Estado de São Paulo.

A referida Carta Convite fica estendida aos eventuais interessados, previamente
cadastrados na correspondente especialidade, os quais deverão manifestar-se com antecedência
de 24h (vinte e quatro horas) da apresentação das propostas.

Câmara Municipal de Severí ia, 22 de maio de 2019.
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