
MUNDI FIRT 
CARTA PROPOSTA 

À 
PREGOEIRA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS 
PREGÃO PRESENCIAL N.0 002/2017-CMI. . 

Senhora Pregoeira, 

Tendo examinado o Edital do Pregão Presencial n° 002/2017-CMI , apresentamos a 
presente proposta para o fornecimento 01 (um) veiculo tipo automóvel de passeio 
destinado as necessidades da Câmara Municipal de lpueiras-CE, pelo valor total 
de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), conforme planilha de preços, anexa . 
Outrossim , declaramos que: 

a) nos preços oferecidos e naqueles que, porventurs, vierem a ser ofertado 
por meio de lances verbais estão inclusas todas as despesas de 
fornecimento do bem, impostos, encargos, taxas, royalties e frete e que o 
bem será entregue na cidade de lpueiras. 

b) Que o bem será entregue no município de lpueiras-Ce. 
c) O prazo de garantia do bem é de 01 (um) ano a partir da entrega . 

Comprometemo-nos: 
a) a efetuar a completa entrega do bem solicitados no prazo de 15 (quinze) dias. 
conforme recebimen to da ordem de compra ou da solicitação de fornecimento. 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 
(sessenta) dias, contado a partir da data de abertura das propostas 

Até que o contrato seja ass inado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa 

parte, observadas as condições do Edi ta l. 

Sobral, 21 de Março de 2017 

cMt.fl:1lb Mo.'D1-l1\~.,_ ~AV>_ ~cc 
ANTÔNIO HAMILTON SILVA ARAGÃO 
Por Procuração. 
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PREGOEIRA DA Stl lo Sant'l ,.,~n~~ 02~ · ::1 
Câmara Municipal de lpueiras '· S OB~ Al ;,; ,, 

REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017-CMI 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM (01) VEICULO TIPO AUTOMÓVEL DE PASSEIO, 
DESTINADO AS NECESSIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE. 

ABERTURA dia 24 de Março de 2017 às 1 Oh30min. 
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO UNID QTDE 

01 

Espécie: Automóvel de passeio -
Tipo: sedã; - O KM; - Ano 
Fabricação/Modelo: 2017 /2017; -
Motor com potência minima de 
1.4; - Cilindros: 04; - Potência 
mínima: 85 cv (gasolina) ; -
Transmissão mecânica de pelo 
menos 05 marchas à frente e 01 à 
ré; - 04 (quatro) portas; - Air bag 
frontal duplo; - Capacidade para 
05 (cinco) passageiros; - Pintura 
sólida (preferencialmente branca); 
- Combustivel: bicombustivel -
gasolina e álcool; - Capacidade do 
porta-malas: mínimo de 475 litros; 
- Iluminação no porta-malas; -
Reservatório de combustivel com 
capacidade minima para 45 litros; 
- Ar condicionado (quente e frio) 
original de fábrica; - Direção 
Hidráulica; - Injeção eletrônica de 
combustiveis; - Rodas em aço com 
calotas de fábrica; - Pneus 185/65 
R14 - Sistema de Freios: discos 
ventilados na frente e a tambores 
atrás; - Sistema de freios com ABS 
e sistema de distribuição de 
frenagem ("EBD") - Vidros elétricos 
nas 02 portas dianteiras; - Espelho 
no para-sol dos lados do motorista 
e passageiro; - Bancos revestidos 
em tecido; - Banco do motorista 
com regulagem de altura; -
Limpador e lavador do para-brisas 
com intermitência; -
Desembaçador do vidro traseiro; -
Porta-Revistas no encosto do 
banco do passageiro; - Cintos de 
segurança dianteiros retráteis de 3 
pontos com regulagem de altura; -
Cintos de segurança laterais 
traseiros retráteis de 3 pontos e 
central fixo de 2 pontos; -
Predisposição para rádio (2 alto
falantes dianteiros, 2 alto-falantes 
traseiros e Antena); - Jogo de 
tapetes de borracha; - Trava 

UNID 

1 

MARCA 

FIAT 

I 

VALOR 

UN ITARIO 

R$ 52.0000,00 

VALOR 
TOTAL 

R$ 52.000,00 
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tas; - Todos os elétrica nas 04 por 

itens de segurança 
conforme exigência 
- Garantia minima 

e acessórios 
s do CONTRAM; 

de 01 (um) 

ano.Gra nd siena a ttractive 1.4 

'2017/2017 

' 
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Importa a presente proposta no valor total de R$ 52.000,00 (c1nquenta e do1s m1l rea1s). 
Prazo de validade da proposta· 60 (sessenta) dias. 
Pra;o dl.! cntrl.!ga: conlorme o edital. 

Proponente: .11/ \I>/ CO\/F:RC/0 /JL 1/IC/ I 0 ,\ I Pl \ 1.\ /7/l. I 

Endereço: f1• '>t•n.fwt: llermímo de \lortll'.\. 1:!61 .\llio \'ama/hiena 'iohral n· 

CNPJ 07.894.479/0001·04 

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias 

Sobral (CE), 21 de março de 2017 

cWOJUE ~~Qfn_ ~'lVQ_ 
p/p Antônio Hamilton Silva Aragão 

_y~_Y0/-
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Sobral, 22 de Março de 2017 . 

CÂMARA DE IPUEIRAS 

GRAND SIENA ATTRACTIVE 1 .4 EVO FLEX 2017 4P 
COR: BRANCO BANCHISA 

ITENS DE SÉRIE 

Acabamento na cor grafite (Saídas de ar, console na parte central do pamel) 
Alertas de lim1te de velocidade e manutenção programada 
Alças de segurança li ase1ras (incompatível com Sky Wmd) 
Apo1a-pé para o motoris ta 
ApOIOS de cabeça d1ante1ros com regulagem de altura 
Ap01os de cabeça trase1ros (3) reba1xados e com regu lagem de altura 
Ar-condicionado 
Banco do motonsta com regulagem de altu1 a 
Bancos com assento anti submanning 
Bancos d1ante1ros reclinave1s 
Barra de proteção nas portas 
Bolsa porta-objetos nas portas d1ante1ras e t1 aseiras 
Bolsa porta-revistas no encosto dos bancos dlanteu os 
Brake light 
Calotas mtegra1s 
Capô 1 etráti l com dobradiças de segurança 
Chave camvete com telecomando para abe1tU1 a das portas. v1dros e porta-malas 
Cmtos de segura nça d1ante1ros retráteiS de 3 pontos c~m regulagem de altu1 a . 
Cmtos de segurança late~1s trase1ros 1 etrá te1s de 3 pontos e central fixo de 2 pontos 
Comando mterno de abertura da tampa do tanque de combustível 
Computador de Bordo (d1stânc1a, consumo medro, consumo lnStilntâneo, autonomra, veloCidade 
médra e tempo de percurso) 
Computador de Bordo B (drstãncia B. consumo médro B, ve loodade média B e tempo de percu1so 
B) 

'l·· 
Console central com porta-obJetos e porta-copos (2 dranterros e 1 traserro) 

• Conta-grros 
Desembaçador do vrdro li aseiro temponzado 

• Drreção hidráulica 
• Dnve by W1re (Controle eletrômco da aceleração) 
• Embreagem com acionamento hid1 áulico 
• Espelho no para-sol lados motorista e passagerro 
• Farxa honzontal no pamel com tecnologia lnsert Moldmg 
• Faro1s b1pará bola 
• Faróis de neblina 

• 

f 



• Follow me home 
• Fnso cromado na tampa do porta-malas 
• Ganchos de fixação de carga no porta-malas 

HSD (High Sarety Dnve)- Au bag duplo (motonsta e passageu o) e ABS com EBD 
• Hodômeu o dignai (total e pawal) 
• Iluminação do porta-malas 
• lnd1cado1 g1 adual de temperatura da iigua 
• Ind1cador gradual do nível de combustível 
• Lane Change (funçao aux1h<1r parcJ acionamento das setas indicando trocas de faixa) 
• Lrmpador e lavador do para-brrsas com 1nter 1111tênc1a 
• Logo Push ( S1stema de abertura elétrica do por ta-malas) 
• Luzes de lerrura d1ante1ra e tr ase1ra com drmme1 (redução/aumento gradual de rntens1dade) 
• M1n1SSa1as late r a1s na cor preta 
• My Car Frat (personaliza várras r unções do carro) 
• Novo motor Frre 1.4 EVO BV Flex 
• Para-choques, maçanetas externas e r etrov1sores na cor do veículo 
• Porta luvas rlum1nado 
• Porta-óculos (incompatível com Sky W1nd) 
• Pred1Spos1çào par a rádro (2 alto-falames d1ante11 os, 2 alto falantes traseiros e Antena) 
• Relóg1o d1g1tal 
• Retrovisores externos com comando Interno mecânrco 
• Revestimento externo na coluna central das portas 
• Revestimento 1nterno da soterra das portas 
• Revestimento porta malas completo 
• Rodas de aço estampado 6.0 x 15" + Pneus 185/60 R15 (Ba1xa r esistenc1a a r olagem) 
• Tomada 12V 
• Travas eletncas-+ Trava automauca das por tas a 20 km/h 
• Venulador de 3 velocrdades com rec1rculo 
• V1dros elétrrcos d1ante1ros com one touch e anliesmagamemo 
• Volante EAS- Energy Absorbrng System 
• Volante com regu lagem de altura 
• Valvula ant1rrefluxo de combusuvel 

FICHA TÉCNICA 

MOTOR 

Número de c1hndros 04 em ltnha 
Pos1ção do motor transversal 

Taxa de compressao 12,35:1 
Crlindrada total (cc) 1368,3 
Potênc1a máx1ma (cv) 85 (G) I 88 (E) a 5750 rpm 
Torque máx1mo (kgf.m): 12,4 (G) I 12,5 (E) a 3500 rpm 

D1ãmetro X Curso 72 X 84mm 
Creio Tempos. OTIO- 04 

Asp1raç.ão natural 
Bloco rmaterral) ferro fundido 
Cabeçote (matenal) alumíniO 
IGNIÇAO 

l1po de 1gn1çao eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção 
ALIMENTAÇÃO 

InJeção Eletrõn1ca Magneti Marelll, multtponto, seq u enctal 
Combustível Flex 
CÂMBIO E EMBREAGEM 

Numero de marchas· OS a frente e 01 a ré 
Embreagem (t1po1· monodisco a seco com mola a disco e comando hidráulico 

Av. Senador José Ermlnio de Moraes, 1261 
Sitio Santa Helena - Sobral - Ce 

CEP: 62.023-120 - Fone: (88) 3112.8000 

Rua dos Tabajaras. 590 
São Vicente - Crateús - CE 

CEP: 63.700·000 - Fone: (88) 3691.9500 
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De estactonamento: comando mecânico atuante nas rodas traseiras com compensação 
de desgaste 
Trasetro: a tambor com sapata autocentrante e regu lagem automática de jogo 
Diantetro: a disco venti lado com pinça flutuante 
RODAS 
Pneus· 185/60 R15- Pneu Ecológico 
Aro 6.0 x1 5 em aço c ore (l .O '15" 1.:111 liga leve (1.!'\ICJX! ~.:m aço 6 .0' 15") 

DIMENSÕES EXTERNAS 
Capactdade do porta-malas (litros). 520 
Tanque de combustível (litros): 48 
Compnmento do veiculo (mm): 4290 
Largura do veiculo (mm): 1700 
Altura do veiculo (mm) · 1507 
Entre-Eixos (mm): 2511 
Altura do solo (mm)· 160 
DESEMPENHO 
o a 100 kmlh: 13,1 (G) I 12,5 (E) 
Veloctdade máxtma: 175 Km/h (G)/ 173 Km/h (E) 
ACESSÓRIOS 
NÃO HÁ ACESSÓRIOS SELECIONADOS. 

IMPORTANTE 
1. PREÇO NA REDE FlAT, COM FRETE 
2. FOTO MERAMENTE I LUSTRATIVA 
3. O MONITOR DE VÍDEO E A IMPRESSÃO SOBRE O PAPEL NÃO REPRODUZEM COM 

TOTAL EXATIDÃO A COR DO VEÍCULO 
4 . OS VEICULOS FIAT ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCONVE 

http://www fiatcom.br/carros/grand-stena/monte seu 

carro.html?modelo=197&versao=19713HO 

___:....., 
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