
PREGÃO PRESENCIAL No 062/2018 

ANEXO II 

Aquisição de 02 (dois) veículos zero km, tipo Minibus, com recursos oriundos do Contrato de 

Financiamento de Crédito no 21/01794-8, firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de Três de 

Maio, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, deste Município 

Item Quant. Unidade Descrição 

01 01 Unidade 

VEÍCULO MINIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR – 12 LUGARES (ADAPTADO COM 

ELEVADOR) 

Veículo novo zero km, de fabricação 2018, modelo igual ou superior a 2018. Minibus adaptado 

para transporte dos alunos com necessidades especiais 14m3, no mínimo 12 lugares bancos fixos, 

mais motorista, banco do motorista reclinável, incluindo 02 box para cadeirantes, com elevador 

hidráulico para acessibilidade (Observação: com Laudo Técnico, autorizado pelo Inmetro das 

alterações das características internas e elevador, para a legalização e registro do veículo), cor 

sólida com faixa de identificação escolar, motor diesel com no mínimo 140 CV, Bi Turbo, 

câmbio manual com no mínimo 5 marchas a frente mais a ré, entre eixos de no mínimo 3.650 

mm, altura interna de no mínimo 1.900 mm, altura externa de no mínimo 2.800 mm, 

comprimento total mínimo 5.900 mm, largura externa mínimo 2.050 mm, tanque para 

combustível de no mínimo 70 litros, vidros fixos (colados), freio à disco com sistema ABS, com 

tração no eixo traseiro e com rodado simples, com ar condicionado duplo (cabine e salão original 

de fábrica), pneus no mínimo 205/75 R16C, rodas de aço, faróis de neblina, rádio com USB 

MP3, espelho retrovisor elétrico, direção hidráulica com regulagem, porta lateral direita corrediça 

ou do tipo pantográfica com abertura de comando elétrico pelo motorista, e com todos 

equipamentos e exigidos por lei (CTB), com garantia de, no mínimo, 01 (um) ano. 

02 01 Unidade 

VEÍCULO MINIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR – 15 LUGARES 

Veículo novo zero km, de fabricação 2018, modelo igual ou superior a 2018, para uso do 

transporte escolar de alunos, Minibus, com no mínimo 15 lugares mais motorista, cor sólida, com 

faixa de identificação escolar, motor diesel, com no mínimo 140 CV, Bi Turbo, câmbio manual 

com no mínimo 5 marchas a frente mais a ré, entre eixos de no mínimo 3.650 mm, altura interna 

de no mínimo 1.900 mm, altura externa de no mínimo 2.800 mm, comprimento total mínimo 

5.700 mm, largura externa mínimo 2.050 mm, tanque para combustível de no mínimo 70 litros, 

vidros fixos (colados), freio à disco com sistema ABS, com tração no eixo traseiro e com rodado 

simples, com ar condicionado duplo cabine e salão, pneus de no mínimo 205/75 R16C, rodas de 

aço, faróis de neblina, rádio com USB MP3, espelho retrovisor elétrico, direção hidráulica com 

regulagem, com todos os bancos reclináveis, porta lateral direita corrediça ou do tipo 



pantográfica com abertura de comando elétrico pelo motorista, e com todos equipamentos 

exigidos por lei (CTB), com garantia de no mínimo 01 (um) ano. Veículo original de fábrica. 

 


