
 

 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA 
A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2019 
 
ABERTURA: 29 DE OUTUBRO DE 2019 ÀS 08:00 HRS 
 
Empresa Licitante: MANUPA COM. DE EQUIP. E FERRAMENTAS LTDA. 
Rua: Com sede à Rua Salgueiro, 200, Ataide, Vila Velha, ES, CEP 29.119-150 
Telefone: 11 2478-2818 
E-mail: manupa@manupa.com.br CNPJ: 03.093.776/0005-15 
Banco: Brasil -001 Agencia – 0474-X C/C 11898-2 Abaixo propomos preços para 
fornecimento de: 
 

LOTE 02- 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, BI-COMBUSTIVEL, 
MARCA RENAULT, MODELO OROCH EXPRESS, 2019/2019 0KM, CONFORME DESCRITO 

ABAIXO: 
 
VEÍCULO MODELO PICK UP CABINE DUPLA 
 
características mínimas 
veículo novo 0km com garantia total mínima de 03 (três) anos sem limite de quilometragem 
na cor branca (pintura sólida). 
ficha técnica: 
ano/modelo: último fabricado; motorização: mínimo 1.6.; portas: mínima 03 portas; 
capacidade de lugares: mínimo 4 lugares; potencia mínima: 120cv (a) 110 cv (g) a 5750 rpm; 
torque líquido mínimo: 16,2 kgfm (a) / 15,8 kgfm (g) a 4000 rpm; potencia especifica mínima: 
mínimo 75,1 cv/l; número de cilindros do motor: 4 em linha; hodômetro: digital; combustível: 
flex; altura: mínimo 1553 mm; comprimento: mínimo 4471 mm; largura: mínimo 1728 mm; 
distância entre eixos: mínimo 2753 mm; vão livre do solo: mínimo 194 mm; tanque de 
combustível: mínimo 55 litros; porta malas: mínimo 580 litros; cambio e marchas: manual – 05 
a frente e 01 a ré; tração: dianteira; 
Sistema de freios: abs nas quatro rodas; traseiro = tambor ou disco solido e dianteiro – disco 
ventilado; sistema de direção: hidráulica ou elétrica; rodas: mínimo r15 originais com calotas 
integrais com pneu estepe r14. 
especificações gerais: 



 

 

ar condicionado original de fábrica; vidros elétricos dianteiros; travas elétricas traseiras e 
dianteiras; radio cd player conexão usb mp3; 
interface bluetooth ; apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura; antena de teto; 
alça de segurança lado do passageiro; assoalho em carpete tipo verniz; bancos dianteiros 
reclináveis; banco traseiro rebatível; break light; airbag duplo (motorista e passageiro); bolsa 
porta-objetos nas portas dianteiras; cinto de segurança para todos os ocupantes; console 
parcial; espelho no quebra-sol do carona; relógio digital; indicador gradual do nível de 
combustível; indicador gradual de temperatura da água; protetor de caçamba; grade 
protetora do vidro traseiro/barras de proteção da cabine santo antônio; luz de leitura 
dianteira; limpador e lavador do para-brisa com intermitência; para-choques com pintura 
parcial na cor do veículo ou total; pára-sol do motorista com porta-documentos; retrovisor 
interno com função dia/noite; retrovisores externos com comando interno mecânico ou 
superior; revestimento total do porta-malas; tomada 12 v; frisos laterais calhas de chuva em 
todas as portas; grade protetora do cárter; tapetes originais; itens de segurança conforme 
exigências da legislação, tais como: estepe, macaco, chave de roda, triângulo, extintor entre 
outros; película protetora nos vidros laterais e traseiros. com seguro de veículo com vigencia 
de 12 (doze) meses conforme condições abaixo: 
Cobertura de 100% do valor de nota fiscal; 
Cobertura de rcf danos materiais (incluíndo danos a terceiros): R$100.000,00 
cobertura de rcf danos corporais: R$ 100.000,00 - cobertura de app - morte/invalidez: r$ 
50.000,00 por passageiro; - com assistencia 24 horas 
com franquia de no máximo R$ 1540,73 
cobertura total para vidros e farois guincho e táxi ilimitado 
 
Valor Unitário do Item: R$ 73.370,00 (Setenta e Três Mil Trezentos e Setenta Reais) 
 
Valor Total do Item: R$ 220.110,00 (Duzentos e Vinte Mil Cento e Dez Reais) 
 
Condições de Pagamento: 30 (Trinta) dias Conforme edital 
 

Banco do Brasil nº 001 Agência nº 474-x C/C nº 11.898-2 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 






