
MITSUBISHI 

MOTORS 

Delta 
Proposta de Preços Definitiva 

Licitante:DEL TA VEICULOS L TOA CNPJ:0 4243 106000258 

Tel: (93 )-(35122100)  

E-mail :diogo@deltamit.com. br  _ Celular: (93 )991220566

Endereço: AV. MENDONCA F�RTADO, 1580 

Conta Corrente: 45889-9 Agência: 130-9 Banco: BANCO DO BRASIL S/A 

Lote 01 

QUANT. DESCRIÇAO TRITON GLX 2018/2019 

1 Veículo utilitário tipo Pick-Up cabine dupla movido a 
DIESEL , Zero Km, , t, direção hidráulica, com ar 
condicionado, comprimento mm 1.505, largura total 
mm:1.470 e altura mm: 460, motor a diesel modelo 
4M41 OI-D cilindros válvulas 4 em linha, 16 válvulas 
DOHC, cilindrada 6m3: 3200 alimentação injeção 
eletrônica direta Comom Rail com turbo compressor e 
intercooler, potencia máxima .(CV@RPM): 
190@2500 torque máximo (Kgf.m@RPM) 
35,0@2.000; Rodas e pneus , rodas de liga leve, 16"x 
6" ' 
225/75R 16,Dimençoes,comprimento(mm)5.295,largur 
a total(mm)1.750,altura(mm);1.760,entre-
eixos(mm):3.000,ângulo de entrada: 39° ângulo de 
saída :23ª altura livre do solo (mm):210,tanque de 
combustível(litros) 75 L, transmissão, manual de 5 
marchas, SEGURANÇA, barras de impacto das 
portas (4x),cinto de segurança central traseiro 
subabdominal, cintos de segurança dianteiros de 3 
pontos com ajuste de altura, coluna de direção 
espelho retrovisor interno e pedais colapsáveis, 
travas de segurança nas portas traseiras(TRAVA 
PARA CRIANÇA), CONFORTO, abertura interna da 
tampa do tanque de combustível, ar condicionado 
manual, banco do motorista com ajuste de altura 
manual banco traseiro com encosto rebatível ,banco 
traseiro inteiriço, bancos revestidos em tecidos, 
console central convencional, dupla vedação nas 
portas, espelho retrovisor interno dia/noite espelhos 
de cortesia no para-sol do passageiro, luz de cortesia 
central, luz de cortesia interna das portas dianteiras e 
traseiras, maçanetas internas convencionais, pacote 
antirruído, porta-luvas convencionais, porta-objetos 
nas portas dianteiras e traseiras, radio am/fm, cd 
player com mp3 e bluetooth, entrada usb e auxiliar 
frontal+ 4 alto falantes e 2 tweeters, 

Acessorios Inclusos 

EMPLACAMENTO E REBOQUE 

MAR V.UNIT

MITS 145.000.00 

-
1 

DelLa Veiculas Ltda - CNPJ: 042431060002-58 

V. TOTAL

145.000.00 

Av. Mendonça Furtado, 1580 - Santa Clara - Santarém - PA 
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