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PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Pregão Eletrônico 18/2017 
Processo Administrativo nº 23034.022127/2017-44 

 
Item 

nº 
Descrição  

Quant. 
Estim. 

Un. De 
Medida 

Valor Unitário Valor Total 

2 

Ônibus urbano escolar acessível 
piso baixo ônibus escolar piso baixo 
marca Marcopolo modelo Volare 
urbano escolar, observados as 
referência dispostas em normas, 
legislações de trânsito e ambiental 
vigentes (em especial ao citado 
ônibus), zero km, ano/modelo 
2018/2018 (ano em curso ou 
superior), com característica 
específicas para o transporte de 
estudantes nas zonas urbanas, 
indicado para uso em vias 
pavimentadas, equipado com 
dispositivo tipo rampa de acesso 
veicular que permite acesso ao 
estudante com deficiência o acesso 
ao interior do veículo – por meio de 
plano inclinado e com mobiliário 
flexível que permita a instalação de 
01 (hum) a 03 (três) boxes para 
acomodação de cadeira de rodas ou 
cão guia. pára brisa laminado, vidros 
colados nas janelas – estas, dotadas 
de barra de proteção. dotado de 02 
tomadas de ar forçado e 02 
tomadas de ar natural, 
desembaçador ar quente. 
climatização para refrigeração (ar 
condicionado) e calefação, 
iluminação interna, poltrona do 
motorista anatomica, regulável e 
estofada, poltrona dos estudantes 
tipo sofá com porta material escolar, 
porta mochilas  preso no teto, 
lixeira, conexão para reboque na 
parte dianteira e traseira, sistema de 
monitoramento interno, sistema de 
comunicação ao estudante, 
cronotacógrafo, limpador de pára 
brisa, saídas de emergência, 
escotilhas no teto. 

200 Un R$ 274.050,00 R$ 54.810.000,00 

 
Valor Unitário Ítem 02: R$ 274.050,00 (duzentos e setenta e quatro mil e cinquenta reais) 
Valor total do Ítem 02: R$ 54.810.000,00(cinquenta e quatro milhões, oitocentos e dez mil reais) 
Valor total da proposta: R$ 54.810.000,00(cinquenta e quatro milhões, oitocentos e dez mil 
reais) 
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√ O prazo de validade de nossa proposta é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da 
data do envio da proposta. 
 
√ Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de 
Referência. 
 
√ Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos sociais, taxas, seguros, manuseio, 
entrega, e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, 
decorram da execução do objeto licitado, na forma e condições previstas no Edital e seus anexos. 
 
√ Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou 
indiretamente, façam parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte 
técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre 
gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os 
descontos eventualmente concedidos. Também estão incluídos nos preços todos os custos e 
despesas, tais como: custos diretos e indiretos, fretes, tributos incidentes, taxa de administração, 
materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, embalagem, garantia contratual e dos 
serviços, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 
 
√ Prazo de Garantia de 24 (vinte e quatro) meses. 
 
√ Prazo de entrega dos bens na forma estabelecida no Termo de Referência – Anexo I do edital: 
 

REGIÃO 
PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA 

(dias) 

Norte 160 
Nordeste 130 

Centro-Oeste 110 
Sudeste 110 

Sul 110 
 
√ Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo 
determinado no documento de convocação, e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados: 
 
Razão Social / Proponente:  MARCOPOLO S/A 
CNPJ/MF: 88.611.835/0008-03     
Endereço: AV. RIO BRANCO, Nº 4889-B. ANA RECH 
Tel/Fax: (54) 2101 4188 / 4940   CEP: 95060-650   Cidade: CAXIAS DO SUL  UF:  RS 
E-mail: silvana.schinatto@marcopolo.com.br 
Banco: BRASIL   Ag.: 2659-X  C/c:  205031-5  Praça de Pagamento: São Paulo / SP 
 
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da Ata de Registro Preços: 
 
Nome: SIDNEI VARGAS DA SILVA 
Cargo na empresa: GERENTE COMERCIAL 
Endereço: AV. RIO BRANCO, Nº 4889 – BAIRRO ANA RECH 
CEP: 95060-650       Cidade: CAXIAS DO SUL       UF: RS 
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CPF/MF: 377.402.700-59           Cargo/Função: GERENTE COMERCIAL 
RG  nº: 6038061328      Expedido por: SSP/RS 
Naturalidade: CAXIAS DO SUL/RS                   Nacionalidade: BRASILEIRA 
 
Contato Marcopolo: Silvana F. Schinatto Casara 
E-mails: silvana.schinatto@marcopolo.com.br 
Telefone: (54) 2101.4188 
 
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e 
que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 
 
Caxias do Sul, 05 de Fevereiro de 2018. 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 
SIDNEI VARGAS DA SILVA 

CPF 377.402.700-59 
RG 6038061328 SSP/RS 

 
 

 
 

 

Proposta Atualizada - Marcopolo SA (0791684)         SEI 23034.022127/2017-44 / pg. 3


