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EDITAL

DE

P R E G Ã O Nº11/2016

DO OBJETO:
Constitui objeto da presente licitação a contratação para o fornecimento dos seguintes produtos:
Item

Quantidade Unid

Nome do Material

1
1,000
UN
Um ônibus novo, 0 Km, ano de fabricação mínimo 2015, motor diesel, mínimo de 04 cilindros
em linha, potência mínima de 162 CV, que atenda a norma EURO V, injeção eletrônica - turbo intercoller, caixa de marchas com no
mínimo de cinco marchas a frente e uma a ré, embreagem com acionamento hidráulico servo assistido, freio a tambor nas quatro
rodas com acionamento pneumático, freio estacionário nas rodas traseiras com acionamento pneumático, direção hidráulica, sistema
elétrico 24 V, com capacidade mínima de 44 passageiros, mais auxiliar, mais motorista, poltronas tipo urbanas 3 x 2, cintos de
segurança abdominais para os passageiros e de três pontas para o motorista, cortinas, para-brisa inteiriço, porta na lateral direita
dianteira com acionamento pneumático pelo motorista, janelas tipo rodoviárias com vidros inteiriços deslizantes, câmera de ré,
espelhos frontais, faixa escolar, macaco hidráulico compatível com o peso do veículo, chave de rodas, triangulo, extintor de incêndio
e rebocador na dianteira, pneu estepe montado completo, largura externa mínima de 2360 mm, altura externa mínima de 2995 mm,
altura interna mínima de 1954 mm, comprimento total mínimo de 9040 mm, PBT mínimo de incendo de 9200 Kg, equipado com
todos os acessórios exigidos por lei.
Garantia de 01 ano livre de quilometragem conforme termo do fabricante.
Valor Máximo para proposta ? R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil).
A entrega do objeto deverá ser feita na Prefeitura Municipal, em horário de expediente da Administração.
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