
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
TEL: (32) 3463-1232 RAMAL: 205 – e-mail: pmvg_licitacao@yahoo.com 

CEP: 36.720-000 

 

‘1 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Licitação n° 073/2018 
Modalidade de Pregão Presencial n° 012/2018 

 

O Município de VOLTA GRANDE, na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente 
edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que a partir das 13:00h do dia 22 de junho de 
2018, na Prefeitura Municipal na sala da comissão de licitação, localizada na  Av. Arthur 
Pedras, n° 120, bairro Centro, município de VOLTA GRANDE, será realizada licitação 
para COMPRA DE 01 (UM) VEÍCULO Automóvel 0 (zero) KM ano/modelo 2018, na cor 
Branca, 4 (portas) com motorização 1.4; combustível Álcool/Gasolina Potência (cv) 106 98 
Torque (kgf.m) 13,9 13. Velocidade Máxima (km/h) 171 N/D Tempo 0-100 (s) 12 N/D 
Consumo cidade (km/l) 7,9 11,7 Consumo estrada (km/l) 9,6 13,9 Câmbio automática com 
modo manual de 6 marchas Tração dianteira Direção elétrica Suspensão dianteira 
Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e 
molas helicoidal. Suspensão traseira Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-
independente e molas helicoidal. Freios Dois freios à disco com dois discos ventilados. 
Dimensões Altura (mm) 1.476 Largura (mm) 1.705 Comprimento (mm) 3.933 Peso (Kg) 
1.074 Tanque (L) 54 Entre-eixos (mm) 2.528 Porta-Malas (L) 280 Ocupantes: 5 
Segurança: airbag motorista - SIM alarme - SIM freios ABS - SIM airbag passageiro - SIM 
airbag lateral - NÃO controle de tração - NÃO distribuição eletrônica de frenagem - SIM 
Conforto: ar-condicionado - SIM travas elétricas - SIM ar-quente - NÃO piloto automático - 
SIM volante com regulagem de altura - SIM trio elétrico - NÃO Som: cd player - NÃO cd 
player com MP3 - NÃO entrada USB - SIM rádio FM/AM - SIM Kit Multimídia - SIM 
Bancos: bancos de couro - NÃO ajuste de altura - NÃO ajuste elétrico - NÃO Janelas: 
vidros elétricos dianteiros - SIM desemb. traseiro - SIM teto sola - NÃO vidros elétricos 
traseiros - SIM Outros: computador de bordo - SIM sensor de farol - NÃO farol de neblina 
- SIM, tipo Menor Preço por Item conforme consta no edital que se encontra a disposição 
de todos os interessados na Prefeitura Municipal, será disponibilizado através de uma 
mídia CD ou PEN DRIVE disponibilizado pelo licitante,   onde poderão obtê-lo. Para 
conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente que será afixado no lugar 
de costume, publicando-se na forma da lei. VOLTA GRANDE, 12 de junho de 2018. 


