PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE - SP
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº: 123/2021
Modalidade: Pregão Presencial nº. 091/2021
Edital nº 091/2021
Tipo: Menor Preço Por Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE ONIBUS TIPO CIRCULAR PARA TRANSPORTE ESCOLAR
Item

01

Qtd.

01

Descrição do Produto

Vl. Total

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS CIRCULAR PARA
TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM NO MAXIMO 10
ANOS DE USO OU MENOS; Fabricação nacional; Capacidade
mínima para 40 passageiros, mais motorista e monitor; Motor
movido a diesel com no mínimo 165 cavalos de potência;
Sistema eletrônico de injeção de combustível; Sistema de
embreagem pneumática; Câmbio manual com pelo menos 05
(cinco) marchas à frente e uma à ré; Direção hidráulica;
Tanque de combustível com capacidade mínima de 150lt;
Freios a ar com tambores nas rodas dianteiras e traseiras;
Pneus 275/80R 22,5 ou 285/70R 19,5, incluindo estepe; Para126.666,66
choques em fibra com faróis de neblina embutidos; Sistema de
alimentação elétrica 24v; Corredor central; Saídas de
emergência no teto, nas laterais; Porta Lateral; Poltrona
pneumática ou hidráulica para o motorista; Tacógrafo; Cintos
de segurança em todas as poltronas; Vidros laterais corrediços;
Assoalho de degraus antiderrapantes; Contendo todos os
equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN, bem
como os de série não especificados. Garantia mínima de 06
meses, devendo todos os equipamentos e acessórios estarem
em prefeito estado de funcionamento e conservação para o
bom funcionamento do veículo.

TOTAL

126.666,66

PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA:
O prazo para entrega definitiva do objeto será até de 05 (cinco) dias após a Ordem de
Fornecimento.
DO PAGAMENTO:
O pagamento referente á aquisição, será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega
do objeto licitado e emissão da nota fiscal.
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária (TED ou DOC) em nome da
empresa vencedora desta licitação, constante no campo de observação reservado da nota
fiscal.

