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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2022

OBJETO: Aquisição de um veículo tipo Ônibus Rodoviário novo O km para o
município de Planalto PR, a classificação ficou a seguinte:

BERTIOGA veículos E SERVIÇOS LTDA
Classificação Lote Item Nome do produto/serviço

VEÍCULO TIPO ÔNIBUS
RODOVIÁRIO NOVO OKM, nas
seguintes especificações mínimas:

- Chassi e carroceria integrada;

Capacidade 42 passageiros incluso
acessibilidade + 1 motorista;

Chassi motor traseiro;

6 cilindros;

Potência mínima de SOOcv;

Torque mínimo de 1500nmm;

Transmissão automatizada ou
automatica;

Mínimo 12 marchas a frente e 2 a ré;

Suspensão totalmente pneumática
controlada eletronicamente;

Suspensão com ajoelhamento lateral
Dara embarque e desembarque;

- Sistema de freios a disco ou
5neumático, ABS, sensor de desgaste
de pastilhas;

- Tensão 24v com 2x baterias de
70ah;

- Alternador de 2x 80a;

- Computador de bordo completo com
no mínimo as funções de diagnóstico
de falhas, limitador de velocidade,
voltímetro, relógio, alarme, velocidade
média, distância e tempo de viagem,
medidor de combustível, etc.;

Valor do Item

1.129.000,00
Situação

Classificado
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- Rodas de aço 8,25x22,5;

- Pneus 295/80r22,5;

-Tanque de combustível mínimo de
400lts transversal;

- Direção hidráulica ou elétrica;

- Volante com regulável em ângulo e
altura;

- Comprimento mínimo de 12.500mm;

- Entre eixo mínimo e.OOOmm;

- Altura externa mínima de 3.550mm;

- Largura externa entre 2.600mm e
2.700mm;

- Veículo acessível de acordo com a
norma rodoviária;

- Acessibilidade tipo DPM (dispositivo
de poltrona móvel);

-1 (uma) porta pantográfíca com
acionamento interno e externo;

-1 (uma) porta exclusiva para o
elevador;

- Bagageiros laterais passante com
altura mínima de lOOOmm, com
plantas pantográficas;

- Porta estepe;

- Retrovisores externos carenados
com regulagem elétrica e com

desembaçador;

- Lanternas traseira em Led;

- Faróis dianteiro com luz DRL de
segurança;

- Farol de neblina na dianteira;

- Poltrona do motorista com

regulagem pneumática e com cinto
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três pontas;

Porta objetos para o motorista;

Grade dianteira com abertura
manual;

Parede divisória interna total com
porta;

Janelas laterais com vidros colados
na cor fume;

- Cortinas em todas as janelas;

Poltronas executivas reclináveis de
argura mínimo 1.060mm (dupla), com
cinto de segurança, porta copos
integrado, apoio de braço em todas as
poltronas e revestimento em couro
ecológico;

Banheiro na traseira;

Geladeira no final do corredor;

Ar condicionado de teto central de
mínimo 130.000btu/h;

Defroster frio na cabine do motorista;

Porta pacotes interno com duto de ar
condicionado, difusores de ar
individual, revestimento em
couroplast, numeradores de poltronas
uz de leitura, contendo no mínimo
uas entradas USB por porta foco.

Iluminação interna em Led;

Revestimento lateral e do teto em
madeira BP Plus;

Assoalho de madeira naval com
revestimento antiderrapante imitando
madeira;

Camera de ré.

Radio na cabine do motorista com
microfone e auto falantes na cabine e
no salão;

cr
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- Possuir chave seletora;

- Porta copo para o motorista;

- Tapa sol tipo sanefa para o
motorista;

- Lanternas direcionas na cor âmbar;

- Itinerário frontal;

- Para brisas bipartido;

- Terceira luz de freio traseiro;

- Lanternas delimitadoras no teto;

- Veículo sem vidro vigia traseiro;

- Saída de emergência no teto e nas
ateraís;

- Pintura na cor solida e com adesivos
conforme definição da prefeitura;

Kit ferramentas;

Pneus estepe completo;

O veículo deve ser entregue com
odas as documentações vigentes,
oronto para o uso;

Garantia mínima de 12 meses.

Planalto - PR, 31 de agosto de 2022.

Cl

CARLA SABRINA

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40

E2|AR AUGUSTO

SOARES

Equipe de Apoio

066.452.549-03

FERNANDO LUCIETTO

Equipe de Apoio

070.286.259-23


