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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2013 
 

Anexo I - Termo De Referência 
 

1 – DA ABERTURA 
 
1.1 – A Comissão receberá os documentos e propostas em sessão pública e realizará o 
julgamento às 11:00hs do dia 15/08/2013 no Auditório do CRM-ES, localizado na R. Profª 
Emília Franklin Mululo, nº 228, Bento Ferreira, Vitória/ES. 
 

2 - DO OBJETO 
 

2.1 - A presente licitação tem por objeto a compra de 01 (um) veículo automotor, pelo qual o 
CRM-ES alienará um veículo de sua frota, no mesmo negócio, como parte do pagamento. 

 

2.2 - O veículo do CRM-ES que será dado como parte do pagamento é o RENAULT SCENIC, 
Chassi 93YJA15255J626038, Placa MQI 4163, ano 2005/2005, cor branca, Renavam 855966300, 
com aproximadamente 190.000 quilômetros rodados, que encontra-se à disposição (horário 
comercial) para avaliação e visita técnica em sua sede até o momento da Sessão Pública do 
Pregão. 

 
2.3 O veículo a ser comprado deve atender as seguintes exigências: 

 

Descrição  
• Zero quilômetro 
• Transportes de passageiros  
• Tipo: “hatchback” 
• Cor: Branca / Sólida 

 
 
Motorização: 

• Alimentação: Bicombustível – Álcool e Gasolina 
• Cilindradas: Mínimo de 1.490 cm³ totais 
• Potência Mínima: 1.5 com 90 cavalos se abastecido com gasolina e 95 cavalos se abastecido 

com álcool 
• Câmbio de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré; 
• Injeção eletrônica 
 

Direção e roda: 
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• Direção: Elétrica ou hidráulica 
• Roda: mínimo aço aro 15” com calotas 
• Pneus: mínimo 185/60mm e compatível com a roda 
 

Dimensões: 
• Porta-malas com capacidade mínima de 260 litros com os bancos traseiros em posição 

normal 
• 04 portas laterais 
• Capacidade para 05 (cinco) ocupantes, incluindo o motorista 
 

Segurança: 
• Travas elétricas nas 04 portas; 
• Barras de proteção lateral 
• Alarme sonoro com acionamento e desativação por controle remoto 
• Mínimo Air Bag duplo 
 

Freios: 
• ABS 
• Freios dianteiros a disco 
• Freios traseiro a tambor 
 

Demais itens 
• Tapete interno de borracha 
• Rádio original de fábrica com CD player e USB 
• Auto-falantes 
• Mínimo – vidros elétricos dianteiros 
• Demais equipamentos exigidos pelo CONTRAM 
• Licenciado e emplacado em nome do Conselho Regional de Medicina do Estado do 

Espírito Santo 
 
 
 
3 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
3.1 A CONTRATADA fornecerá o veículo no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após a 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado sob fundamentação idônea. 
 
3.2. A entrega dos veículos efetuar-se-á na sede do CONTRATANTE. A responsabilidade das 
partes pelos automóveis que estiverem em sua posse cessará somente após a entrega. 
 


