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CTVDGOV nº 097/2016 

 

ATT.: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – 

EMATER-DF 

 

REF: PREGÃO C/SRP Nº 393/2015 – EMATER/MG 
 

PREZADOS SENHORES, 

 

 Na qualidade de Indústria Montadora de veículos, instalada no Brasil, FCA - 

FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, vem apresentar para Vossas 

Senhorias, proposta comercial para fornecimento de automóveis de sua exclusiva 

fabricação, atendendo às condições solicitadas pelo Edital/Ata de Registro de Preço  

em questão, como se segue: 

 

ITEM 01 

QUANTIDADE 50 (CINQUENTA) UNIDADES 

Veículo automotor de fabricação nacional, fabricante FCA - FIAT CHRYSLER 

AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, marca FIAT, modelo PALIO FIRE  1.0 L FLEX, 

zero quilômetro, conforme segue: 

Automóvel serviço transporte de passageiro, carroceria hatch, número de lugares: 05 

lugares, número de portas: 04 portas, potência de 73cv (G) / 75 cv (E), cilindrada de 

1.0 L, direção hidráulica, tração conforme linha de produção, suspenção conforme 

linha de produção, bi-combustível (etanol e gasolina), ar condicionado, 0 km, 

fabricado em no máximo 6 meses, com proteção de motor e cambio, tapetes e todos os 

acessórios obrigatórios de série não especificados conforme legislação em vigor do 

Contran, garantia de 12 meses sem limite de quilometragem, o automóvel terá 

identificações plotadas em sua área externa sendo a cor da pintura bem como a 

logomarca definidas pelo contratante, demais características minimas exigidas em 

edital.      

PREÇO UNITÁRIO ITEM 01 R$ 34.400,00 (Trinta e quatro mil e quatrocentos 

reais). 

PREÇO TOTAL ITEM 01 R$ 1.720.000,00 (Hum milhão setecentos e vinte mil 

reais). 

 

ITEM 02 

QUANTIDADE 05 (CINCO) UNIDADES 
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Veículo automotor de fabricação nacional, fabricante FCA - FIAT CHRYSLER 

AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, marca FIAT, modelo WEEKEND ATTRACTIVE 

1.4 L FLEX, zero quilômetro, conforme segue: 

Automóvel serviço transporte de passageiro, carroceria perua, número de lugares: 05 

lugares, número de portas: 04 portas, potência de 85cv (G) / 86 cv (E), cilindrada de 

1.4 L, direção hidráulica, tração conforme linha de produção, suspenção conforme 

linha de produção, bi-combustível (etanol e gasolina), ar condicionado, com proteção 

de motor e cambio, tapetes, 0 km, fabricado em no máximo 6 meses, e todos os 

acessórios obrigatórios de série não especificados conforme legislação em vigor do 

Contran, garantia de 12 meses sem limite de quilometragem demais características 

minimas exigidas em edital.      

PREÇO UNITÁRIO ITEM 02 R$ 53.000,00 (Cinquenta e três mil reais). 

PREÇO TOTAL ITEM 02 R$ 265.000,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil reais). 

 

ITEM 03 

QUANTIDADE 05 (CINCO) UNIDADES 

Veículo automotor de fabricação nacional, fabricante FCA - FIAT CHRYSLER 

AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, marca FIAT, modelo WEEKEND ADVENTURE 

1.8 L 16 V FLEX, zero quilômetro, conforme segue: 

Automóvel serviço transporte de passageiro, carroceria perua, número de lugares: 05 

lugares, número de portas: 04 portas, potência de 130 cv (G) / 132 cv (E), cilindrada de 

1.8 L, direção hidráulica, tração conforme linha de produção, suspenção conforme 

linha de produção, bi-combustível (etanol e gasolina), ar condicionado, com proteção 

de motor e cambio, tapetes, automóvel serviço transporte de passageiro, perua, para 

uso misto, para uso misto e pneus conforme linha de produção do modelo 2017,  0 km, 

fabricado em no máximo 6 meses, e todos os acessórios obrigatórios de série não 

especificados conforme legislação em vigor do Contran, garantia de 12 meses sem 

limite de quilometragem, demais características minimas exigidas em edital.      

PREÇO UNITÁRIO ITEM 03 R$ 61.000,00 (Sessenta e um mil reais). 

PREÇO TOTAL ITEM 03 R$ 305.000,00 (Trezentos e cinco mil reais). 

 

 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 2.290.000,00 (Dois milhões duzentos e 

noventa mil reais). 
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Obs. Nos preços ora ofertados estão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.  

 

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.  

 

A garantia pode ser executada em qualquer uma das autorizadas, englobando 

concessionárias e pontos assistenciais, distribuídas por todo o território nacional, cujo 

os endereços encontram-se disponíveis nos livretes assistenciais que acompanham os 

veículos ( kit bordo). Dispomos de concessionária autorizada em todas as Unidades 

Federativas do Brasil. 

 

Colocamo-nos a disposição de Vossas Senhorias, o CONFIAT, que é o serviço de 

atendimento ao usuário. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: Por até 60 (sessenta) dias, contado da data de sua 

entrega. 

 

PRAZO DE ENTREGA: Os veículos serão entregues emplacados/licenciados, em até 

120 (cento e vinte) dias, contados da retirada/recebimento da respectiva Nota de 

Empenho ou do Pedido de Fornecimento. 

 

PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento deverá ocorrer conforme Ata de Registro 

de Preço.   

 

LOCAL DE ENTREGA: Os veículos serão na cidade de  Brasília-DF, através de 

concessionária autorizada. 

 

DADOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS 

 

FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA  

ESC. REG. DE BRASÍLIA –  

SCN QD.04 CENTRO EMPRES. VARIG 11 ANDAR SL. 1101 BRASÍLIA-DF.  

CEP 70.714-900 

A/C CÁSSIO LUIS DE SOUSA MELO – CONS DE VENDAS DIRETAS 
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DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO 

 

CONTA CORRENTE Nº 04697-3, AGÊNCIA 2659-X (BH-CENTRO), DO BANCO 

DO BRASIL S.A. 

 

 

DADOS PARA CONTRATAÇÃO E/OU EMISSÃO DE EMPENHO 

 

FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA  

CNPJ 16.701.716/0001-56 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 067.123.354.0032 

ENDEREÇO: Av. do Contorno nº 3.455, Bairro Camilo CEP 32.669-900 – Betim/MG.  

Procurador : Cássio Luis de Sousa Melo - RG 1.225.639 SSP/DF – CPF 536.916.521-15. 

E-mail: cassio.melo@fiat.com 

 

Colocamo-nos a disposição de Vossas Senhorias, para o esclarecimento de eventuais 

dúvidas. 

 

 

Atenciosamente, 

Brasília-DF, 17 de novembro de 2.016. 

 

 

 

 

Cássio Luis de Sousa Melo 

RG 1.225.639 SSP/DF 

CPF 536.916.521-15 

Consultor de Vendas Diretas 

Esc.Regional de Brasília 

End:SCN QD.4 Centro Empresarial Varig 

11° andar SL.1101 Fone: (61)2107-2200 


