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16.701.716/0036-86 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade Valor Unitário Valor Global 

 
2 AUTOMÓVEL UNIDADE 1 R$ 131.700,0000 R$ 131.700,0000  

Marca: FIAT 
Fabricante:  FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 
Modelo / Versão: TORO 2.0 L DIESEL 4 X 4  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITÁRIO, Tipo: Caminhonete Pick up Cabine dupla, 
Características básicas - veículo automotor, tipo caminhonete cabine dupla, com tração 4X4, monobloco alto, 
zero quilômetro de fábrica, carroceria em aço e original de fábrica, cor sólida branca; ano de fabricação igual à 
data da compra com modelo atualizado de seu último lançamento; capacidade para transporte de no mínimo 
cinco passageiros, incluindo o motorista; quatro portas laterais e tampa traseira; caçamba original, com 
capacidade de carga útil total do veículo de 1.000kg; motor a diesel, com turbo e Inter cooler; Transmissão 
automática com nove velocidades à frente e uma à ré, sistema de tração 4X4; suspensão reforçada e elevada 
original de fábrica, contemplando altura livre de 206 (duzentos e seis) mm do solo, com o veículo vazio; 
direção elétrica original de fábrica; volante com ajuste de altura; air bag frontal duplo (motorista e 
passageiro); luz de freio (Brake-light); equipada com kit multimídia de série , sensor de estacionamento e 
entrada USB; freio a disco nas rodas dianteiras e freio a tambor nas rodas traseiras, com sistema de 
antitravamento (ABS) integral das rodas; potência de 170 (cento e setenta) cavalos-vapor; capacidade do 
tanque de 60 (sessenta) litros de combustível;rodas em liga leve, nas medidas e tamanhos inclusive dos pneus 
estipuladas originariamente pela fábrica, de acordo com a versão do veículo que será oferecido, com pneu do 
estepe em roda de aço; ar condicionado de fábrica integrado frio/quente; vidros elétricos de série no nas 
portas dianteiras; travas elétricas nas 4 portas, original de fábrica; chave reserva; espelhos retrovisores 
esquerdo e direito com comandos elétricos; limpador de para-brisas dianteiro com temporizador e lavador 
elétrico; tacômetro do motor; indicador do nível de combustível; marcador de temperatura de motor; cintos de 
segurança para todos os ocupantes, considerando sua lotação completa, sendo os laterais retráteis de três 
pontos e o central três pontos; iluminação interna do veículo com regulagem manual podendo escolher entre 
“ligado”, “ligar ao abrir a porta” e “desligado”; banco do motorista com regulagem de altura; bancos dianteiros 
individuais com regulagem de distância, inclinação do encosto do banco, com apoios para cabeça ajustáveis em 
altura e banco traseiro com apoio para cabeça ajustável em altura integrados ou acoplados ao banco, na cor do 
acabamento interno do veículo; barra de proteção lateral de série; grade protetora do motor/cárter, 
devidamente fixada na parte inferior externa do motor; isolamento termo-acústico interno sob o capô do 
compartimento do motor; películas não reflexivas com nível de transparência mínima possível dentro do 
permitido pela legislação vigente e do DETRAN/DENATRAN/CONTRAN e compatível com as normas do CONAMA 
251/99. PROCONVE P-7 Euro V; Layout de personalização conforme apresentado pelo ÓRGÃO SOLICITANTE 
(Anexo I), não identificamos layut no anexo I. Acessórios: protetor de caçamba na cor preto fosco com 
especificação e material recomendado pelo fabricante; capota marítima de fábrica; faróis de neblina; tapetes 
de borracha ou polivinil carbono (PVC) nos locais destinados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o 
motorista; revestimento do assoalho de borracha ou vinil; duas tomadas de 12 v interna com tampa 
(acendedor de cigarros e outra auxiliar); capas removíveis de revestimento dos bancos em couro sintético 
lavável (napa ou similar) na cor cinza ou preta; estribos laterais. O fornecimento será efetuado em remessa 
única, em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do instrumento de contrato. Os 
veículos serão entregues no Parque Estação Biológica, Edifício Sede, Asa Norte, CEP: 70.770-914 Brasília – DF, 
de segunda a sexta em horário das 08h às 12h e das 13h às 17h. GARANTIA DOS VEÍCULOS: 01 (um) ano, 
sem limite de quilometragem, desde que, observadas e cumpridas as normas dos livretes assistências de 
garantia que acompanham os veículos. Validade da proposta: de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data 
de abertura da licitação. 

 

Total do Fornecedor: R$ 131.700,0000  
  
 

  
 

Valor Global da Ata: R$ 131.700,0000 
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