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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA                 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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Processo Licitatório:

Data do Processo:

184/2021

22/09/2021

184/2021

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.: 22/09/2021

-

Folha:  1/1

 ANEXO I

 (As propostas serão abertas para julgamento às  09:00  horas do dia  04/10/2021).

CNPJ / CPF:

Cidade:

Validade da Proposta:

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

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

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

Condições de Pagamento:

Fax:

Telefone:

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

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

Item Código Unid Marca Oferecida Preço Unitário Preço Total

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

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

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

UN4911000011                                                                                                       

Prazo Entrega/Exec.:

Inscrição Estadual:

Estado:

Especificação

Veículo tipo Micro-ônibus, chassi e carroceria integrados, 0 Km, ano

2021 modelo 2022, cor branca, com capacidade mínima para 29

lugares mais o auxiliar e motorista, motor diesel, turbo aftercooler,

mínimo 04 cilindros em linha, potência mínima de 152 CV, sistema de

combustão injeção eletrônica, câmbio no painel com 05 marchas à

frente e 01 à ré, sistema de embreagem tipo monodisco a seco com

acionamento hidráulico, freio pneumático com ABS, faixa escolar,

câmera de ré, tacógrafo digital eletrônico, direção hidráulica, rodado

duplo na traseira, poltronas 3X2 tipo escolar sofá, com cinto de

segurança, distância entre eixos mínima de 3.300mm, largura mínima

2.100mm, altura mínima 1.900mm e comprimento mínimo  de

6.500mm. Pneus novos 215/75R 17.5. Equipado com poltrona do

motorista com amortecimento hidráulico, janelas tipo rodoviária com

vidros móveis e guarnição de alumínio, sem ar condicionado,

para-brisa inteiriço, faixa escolar, câmera de ré, rádio AM/FM  c/USB,

saídas de emergência no teto e laterais, macaco hidráulico compatível

com o peso do veículo, chave de rodas, triângulo, extintor de incêndio

e rebocador na dianteira, pneu estepe montado completo e demais

equipamentos obrigatórios por Lei. Garantia mínima 12 meses

(49-110-0001)

Preço Unit. Máximo

282.300,0000 1,000

Quantidade

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

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

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............


