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ATA DE PROPOSTAS
Prefeitura Municipal de Soure
Prefeitura Municipal de Soure

Registro de Preços Eletrônico - 066/2021-PE/SRP

Declarações obrigatórias
Titulo Descricao

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de
habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos
4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - veículo do tipo ônibus de fabricação nacional, com as características mínimas ano/modelo
2020/2021; carro completo carroceria e chassi integrado; capacidade de no mínimo 26 passageiros +
motorista; ar condicionado; defroster com ventilação no painel; poltronas individuais com cinto
abdominal para todos os passageiros; largura das poltronas de no mínimo 860mm; assoalho
antiderrapante; porta pacotes interno para armazenamento de mochilas; janelas laterais com dois
móveis e cortinas em todas as janelas; acesso ao posto do motorista facilitado pelo rebaixamento do
capô do motor; direção hidráulica ou elétrica; porta com acionamento a ar externo e interno; motor com
potência de no mínimo 152 cv; injeção eletrônica common rail ou injeção eletrônica direta (dtc);
computador de bordo; rodado duplo na traseira; sistema de bateria de 24 volts composto por duas
baterias; rádio am/fm/mp3/usb instalado; câmera de ré, sirene de ré e retrovisores de manobra;
identificação padrão escolar nas laterais e traseira; tanque decombustível com capacidade mínima de
150 litros de diesel; combustível diesel s-10 tanque com reservatório de ureia.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-
72

20/12/2021 -
10:21:24

2020/2021 V8L/VOLARE 6 450.000,00 2.700.000,00 Não

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

19/12/2021 -
21:16:27

SÊNIOR URBANO MARCOPOLO 6 601.000,00 3.606.000,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA 21.543.743/0001-88 90 dias

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-72 90 dias

Fornecedores divulgados.

LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS

Pregoeiro
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GABRIELA CONCEIÇÃO FEIO

Apoio
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