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Constitui objeto do presente certame a aquisição de um ônibus escolar novo, 0 km, ano
e modelo mínimo 2021/2022, capacidade para no mínimo 44 passageiros sentados,
mais motorista, mais auxiliar, conforme descrição no anexo II Termo de Referência
deste edital.

116/2021

c) Modalidade: Pregão presencial

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

69/2021 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 17/01/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

E.J.C. CAMINHÕES E ACESSORIOS LTDA

R$ 344.000,001,000 344.000,00001 - Um ônibus escolar novo, 0 km, fabricação nacional, ano de fabricação
e modelo mínimo 2021/2022, de capacidade para no mínimo
44passageiros sentados mais o motorista mais o auxiliar, chassi
igualmente novo, 0 km, fabricação nacional, ano de fabricação e modelo
mínmo 2021/2022, fabricação nacional, motor 4 cilindros, com potência
mínima do motor de 152 CV, movido a diesel, turbinado, peso bruto
mínimo de 8.700 kg, diferencial blocante direção hidráulica, mínimo 5
marchas à frente e uma à ré, Freios dianteiros e traseiros a tambor,
auxiliado por ABS. Suspensão dianteira e traseira por molas semielíptica
e amortecedor, tacógrafo, câmera de marcha a ré, computador de bordo,
radio com USB, poltronas fixas modelo 3x2 com largura de 1000x800mm
em courvin com cintos de segurança, cortinas no interior do veículo,
portas de acesso tipo pantográfica, corredor central com piso e degraus
antiderrapantes e laváveis, saídas de emergência, cor amarela com faixa
escolar. Sistema de iluminação, vidros laterais tipo móveis, poltrona do
motorista com amortecimento hidráulico. Assistência técnica do chassis e
carroceria no estado de Santa Catarina. Deverá dispor de todos os
requisitos e acessórios exigidos pelo código nacional de transito e
atendimento absoluto as normas da ABNT. - Marca:
MARCOPOLO/VOLARE V8L

UND

R$ 344.000,00Total geral:

Assinatura do Responsável

17/01/2022Vidal Ramos,


