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Preço Total (R$)UnidadeQtdDescriçãoCódigo Preço Unit (R$)

087752 215,0000 DIA |____________|_____________|LOCAÇAO DE ONIBUS PARA VILA SANTA LUCIA:

Ônibus Escolar, não podendo ter mais de 10 (dez) anos de 
uso, conforme letra b do item 6.1.11.2.1., Letra B, do convênio 
nº 042/2017-SEDUC, com capacidade p/ 46 pessoas sentadas, 
poltronas reclinadas c/ estofados. Com cinto de segurança em 
todas as poltronas e com ar condicionado. Saída de 
emergência nas laterais e no teto com presença de martelos de 
segurança ou alavancas nas janelas, as portas devem ser 
acionadas no posto do motorista através do sistema de válvula 
de ar. Deve possuir ainda corredor central de circulação 
seguindo os padrões exigidos. Deve conter tacógrafo, e uma 
altura suficiente do solo que garanta a sua segurança em caso 
de colisão. A manutenção deve ser garantida e fornecida pelo 
proprietário, sendo que deverá pintar na cor amarela uma faixa 
de transporte escolar conforme Código de Transito Brasileiro, 
devendo obrigatoriamente ter pneu de estepe. A vistoria será 
realizada no ato da assinatura do contrato licitatório e de 06 em 
seis meses. Percurso de aproximadamente 280 Km por dia, em 
estradas vicinais, pegando alunos do Ensino Médio na Vila 
Santa Lúcia, passando pela Vila do Bonfim e direcionando para 
a E.E.E.M. Dr. Dionísio Bentes de Carvalho, em Rondon do 
Pará e retornando após as aulas. A admissao do condutor do 
veiculo de transporte escolar rodoviario e a manutençao do 
veiculo e de responsabilidade do(a) contratado (a). somente o 
combustivel e de responsabilidade da contratante (prefeitura 
municipal de Rondon do Para.

072913 14.000,0000 LITRO |____________|_____________|OLEO DIESEL   S-10

075436 4,0000 UNIDADE |____________|_____________|Pneu 215/75 R 17,5 - Borrachudo - 

novos. Fabricação nacional

de 1ª linha de fabricação, radial, sem câmara, fabricado dentro 
das normas da ALAPA e com o selo de inspeção do 
INMETRO, com garantia de 05 (cinco) anos por parte do 
fabricante contra eventuais defeitos de fabricação.

075438 4,0000 UNIDADE |____________|_____________|Pneu 750-16 - novos. Fabricação 

nacional, de 1ª linha de fabricação, radial

com câmara, fabricado dentro das normas da ALAPA e com o 
selo de inspeção do INMETRO, com garantia de 05 (cinco) 
anos por parte do fabricante contra eventuais defeitos de 
fabricação. Modelo borrachudo, para terrenos acidentados.

Condições de pagamento :

Validade da proposta :

Prazo da entrega :

__________________

________  dias

________  dias
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