
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                

CNPJ:

R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711

C.E.P.:

03.452.299/0001-03

79200-000 - Aquidauana - MS

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.:  37/2021 - PE

 ANEXO VI

266/2021

05/10/2021

06/10/2021

266/2021

Folha:  1/2

1

Item

Cidade:

CNPJ / CPF:

Validade da Proposta:

 (As propostas serão abertas para julgamento às  09:00  horas do dia  19/11/2021).

23030002

Código

UN
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............................................................................

............................................................................

............................................................................

VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS COM ACESSIBILIDADE, ano de fabricação a partir
de 2020, cor branca; combustível : diesel; ar condicionado no teto; capacidade para no
mínimo 30 (trinta) lugares, contando com o do motorista; assentos rodoviários
estofados, reclináveis, distribuídos de 2X2, com apoio de braços; acessibilidade
conforme norma vigente, veículo equipado com DTA (Dispositivo de Transposição
Acessível); cinto de segurança rertrátil em todos os bancos; películas de proteção
solar em todos os vidros (dentro dos parâmetros exigidos pela legislação), cortinas nas
janelas, direção hidráulica; piso antiderrapante; faróis de neblina; sensor de
estacionamento traseiro e câmera de ré; sistema antibloqueio e antiesmagamento das
portas; saída de emergência nas janelas lateriais, teto e porta; garantia de 12 meses;
sistema de som autofalantes instalado, microfone e entrada de som com CD e USB;
potência de 162 CV; pneus 285/70R 19,5; freio pneumático com ABS; porta
pantográfica com sistema door branke, retrovisor elétrico, parede total de separação,
janela de vidros colados com ventarola, vidros fumê, bagageiro traseiro amplo acesso,
poltrona do motorista com amortecimento pneumático, cortinas plissadas, porta
pacotes vip (com iluminação, alto falante individual, duto de ar condicionado,
audiofone) , poltrona dos passageiros executiva 940mm soft (reclinável) com
viscoelástico, cinto de segurança 2 pontos retrátil, descansa braços lateral e central,
porta copos, DVD e monitor instalado (03 telas) com chave seletora, tomada 12v  no
painel, sirene de marcha ré, sanefas, rádio com USB, itinerário eletrônico, farol de
neblina, geladeira na traseira, tomada 110v nas poltronas, microfone, internet sem fio
4G, receptor para TV digital, revestimento do assoalho madeirado, revestimento das
poltronas em couro; Dispositivo de Acessibilidade DTA (Dispositivo de Transição
Acessível), DPM (Dispositivo de Poltronas Móvel) ou PEV (Plataforma Elevatória
Veicular); 4 cilindros; câmbio manual de 5 marchas e ré; equipado com todos os

Especificação

Estado:

Inscrição Estadual:

Prazo Entrega/Exec.:

.............

.............................................................

.............................................................

1,000

Quantidade
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..........................................

..........................................
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Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..........................................

...................................................................

...................................................................

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                

CNPJ:

R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711

C.E.P.:

Unid

03.452.299/0001-03

79200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.:  37/2021 - PE

 ANEXO VI

Preço Unitário

266/2021

05/10/2021

06/10/2021

266/2021

Preço Total

Folha:  2/2

Veicular); 4 cilindros; câmbio manual de 5 marchas e ré; equipado com todos os
equipamentos de série não especificado e exigido pelo CONTRAN (23-03-0002)

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor


