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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ne 44/2016

EDITAL DE LICITAÇÃO N.e 43/20] 6

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÕNICO (Ifcftaç:ões-e)

PROCESSO Ne ]g.583/2016

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos 07 dias do mês de dezembro do ano de 2016, na PROCURADORIA GERAL DE
JUSI'iÇA DO ESTADO DO pIAUÍ, Sala da Coordenadorja de Licitações e Contratos,
localizada no Edifício-sede, localizado na Rua Alvará Mendes 2294, centro, CEP:
64000 060, Tereslna-PI, le andar, o Pregoeiro, nos termos das Leis ne. 8.666/93,
]0.520/2002, e dos Decretos Estaduais Ne ] 1.346/04 e Ng 11.319/04 e das demais
normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no
Pregão E[etrânico ng 43/20]6, do resu]tado do ju]gamento das Propostas de
Preços, publicada no Diário da Justiça do Estado do Piauí e homologada pelo
Procuradora Geral de Justiça em exercício, à fl. do processo acima
referenciado, RESOLVE regisLrar os preços para eventual aquisição de ânibus
tipo rodoviário adaptado, composto por chassi e transformações para
funcionar como unidade móvel de atendimento para Promotoria Itinerante
do MP/PI, conforme as especificações contidas no Termo de Referência
(anexo 1), na modalidade Pregão Eletrõnico, com vista ao Sistema de Registro de
Preços, para atender ao Ministério Público do Estado do Piauí, conforme consta do
anexo l desta ata. tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja
proposta foi classificada e declarada vencedora no certame acima numerado, como
segue

Fornecedor: TCA TRANSFORMAÇOES VEICULARES LIDA
CNPJ Ne: 08.389.661/0001-62
Endereço: RS 135 S/N, KM 70, Bairro Santo Antânio, Erechim - RS
CEP: 99.709-780

Fine: (54) 3861-3300
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Eventual aquisição de ânibus tipo rodoviário adaptado, composto por
ehassi e transformações para funcionar como unidade móvel de atendimento
para Promotoria Itinerante do MP/PI, conforme as especificações contidas no
Termo de Referência (anexo 1).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE E DO KtAJUSTAmENTO DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de RegisLro de Preços terá a validade de 12 Cdoze) meses, a
partir da sua assinatura.

2.2. Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,
exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações
previstas na alínea "d" do inciso il do art. 65 da Lei n g 8.666/93 ou de redução dos
preços praticados no mercado.

2.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso ll
do art. 65 da Lei n. g 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá
optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

2.5 0 preço registrado, depois de atualizado, não poderá ser superior ao praticado
no mercado.

2.6. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas
condições do registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela
Administração, o Proponente registrado será convocado pela Procuradoria Geral
de Justiça do Estado do Píauí para a devida alteração do valor registrado em Ata.

2.7. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Procuradoria
Geral de Justiça do Estado do Piauí não será obrigada a firmar as contratações que
deles poderão advir. facultando-se a rea]ização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro preferência
de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

3.1 As penalidades aplicáveis estão previstas no item 16 do edital e cláusula
décima segunda do Contrato;

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS

(ÓRGÃO GERENCIADOR l)Ã ATA: &llNl$TERIO P{JBLICO DO ESTADO DO PIA !JI

c.#
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ORGAOS PARTICIPANTES: FUNDO DE MO])E]&N]ZAÇAO DO MINISI'ERIO
PljBLÍCO DO ESTADO DO PIAU[ FMR[P/P[, CN] ] Ng ] 0.551.559/000] -63/ }'LINDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CON$UNilDOR FPDC.
CKPJ Ne 24.291 .90] /0001-48;

4.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgãos usuárlos,
desde que autorizados pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí.

4.2. Os preços ofertados pela(s) empresaCs) signatária(s) da presente Ata de
Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva
classificação no Edital de l,imitação ng 43/2016 - modalidade Pregão Eletrõnico.

4.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital de Licitação ng 43/2016
modalidade Pregão Eletrõnico, que a precedeu e integra o presente instrumento de
compromisso.

4.4. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta
apresentada no Pregão Eletrânico ng 43/2016, pelaCs) empresa(s) detentora(s) da
presente Ata, a qual também a integra.

4.5. Caberá a Coordenadoria de Licitações e Contratos do MP/PI o gerenciamento
deste instrumento, em conformidade com as normas do Decreto Estadual n'
] 1.346/2004.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

5.1 0 prazo de entrega dos objetos será de até 180 (cento e oitenta) dias
corridos, a contar da data da assinatura do contrato.

5.2 A entrega dos objetos desta licitação deverá ser feita no prédio anexo ao
edifício sede da Procuradoria-Geral de Justiça do MP/PI, localizada na Rua
Alvaro Mendes, ne 2294, Centro. Teresina-Pt, na Coordenadoria de Apoio
Administrativo. de acordo com as especificações discriminadas neste Termo de

Referência, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de transporte, frete,
seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do
fornecimento, no horário de 07:30 as 13:30, de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento a favor do licitante vencedor será efetuado até a 10e Cdécimo)
dia útil, após o recebimento definitivo e aceitação dos objetos, mediante a
apresentação da respectiva nota fiscal/futura devidamente atestada pelo setor
competente, observada a ordem cronológica estabelecida no artigo 5e da Lei ne
8.666/93. Para os fins de pagamento ainda será lda a apresentação das
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certidões negativas de débitos relativas ao FGTS, à previdência, ao trabalho,
situação fiscal tributária federal, certidão negativa de tributos estaduais e
municipais, mantendo-se as mesmas condições de habilitação do certame, sendo
que as mesmas deverão sempre apresentar data de validade posterior à data de
emissão das respectivas Notas Fiscais.

6.2. Na ocorrência de rejeição da(s) NotaCs) Fiscal(is), motivada por erro ou
incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua
reapresentação,

6.3. Se houver atraso após o prazo prevista, as futuras serão pagas acrescidas de
juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, aplicados pro rata díe da data do
vencimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela Empresa

6.3.1 0 valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = 1 x N x VP,
onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data
prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; l = Índice de

compensação financeira = 0.00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração
de preços ou a compensação financeira.

6.5. A Procuradoria Geral de Justiça reserva se o direito de recusar o pagamento
se, no ato da atestação, o objeto não estivQr de acordo com as especificações
apresentadas e aceitas.

6.6. O pagamento será feito por meio de ordem bancária em conta a ser indicada
peia contratada cuja ordem bancária dará quitação ao pagamento, e nos tertnos da
lei, será debitado do tralor devido ao MP/PI, referente ao fornecimento dos
produtos, os valores relativos aos tributos e contribuições sociais.

6.7. A Administração poderá descontar do valor do pagamento importâncias
que Ihe sejam devidas por parte do fornecedor, por força da aplicação das multas
previstas na cláusula terceira.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO
EMPENHO

7.1. O fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços será
autorizado, conforme a necessidade, pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do
Piauí

7.2. A emissão dos empenhos, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial
serão igualmente autorizados pelo Procurador Geral de Justiça do Estado do Pjquí.

./
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7.3, As solicitações para adesão à Ata de Registro de Preços serão autorizadas pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.]. ]ntegram esta Ata, o Edital de Licitação n' 43/20]6, modalidade Pregão
Eletrânico e seus anexos e aCs) proposta(s) da(sJ empresa(s): TCA
TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA, classificada no certame supra numerado.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1. Fica eleito o foro de Teresina - PI para dirimir quaisquer questões decorrentes
da utilização da presente ata.

DA PROCURADO
J USTIÇA DO ESTADO DO PIAUI, em Teresina, 07 de dezembro de 20
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

n Sobres da Costa e Salva

Pregoeiro cio MP-PI
Cléãiiãro Alvos d;Mera

Procurador Geral de Justiça

NOME DA EMPRESA: TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA

NOME DO REPRESENTANTE: CLAUDIONOR ANTONIO TASCA
20380250] 7 SSP/RS - CPF Hg 476.481.120-00;

RG ng
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APÊNDICE l

Onibus adaptados para

Promotoria Itinerante.

Chassi Marca: Volkswagen;
Modelo: Volkswagen

18.330 0T;
Carroceria: Mascarello /

Modelo Rama M4 VERSÃO
STD, Adaptados para

Promotoria Itinerante.

R$850.000,00 R$1.700.000,00

Especificações

CHASSI

0 Km. ano e modelo 2016/2017;
Potência Máxima: No mínimo 330 cv;
Torque Máximo: No mínimo 1300 Nm;

MOTOR

8 06 cilindros - Turbo e intercooler ou modelo superior.
B Suspensão dianteiras

a) Pneumática com bolsões de aE válvula nlveladora de altura
hidráulicos, molas parabólicas e barra estabilizadora;

Suspensão traseira:
a) Pneumática com bolsões de ar, válvula niveladora de altura.
hidráulicos, molas tensoras

Freios :

a) Ar. tambor nas rodas dianteiras e traseiras, ABS + EBD;
Sistema elétrico:

a) Bateria: 02 (duas) de ] 2V com no mínimo ] 60A;
Peso bruto total:

a) Técnico: Mínimo 1 8.000 Kg;
CARROCERIA

©

B

e

+

amortecedores

amortecedores

C.9
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e Comprimento máximo: mínimo 1 3.200 mm
9 ICuma) porta dianteira;
$ ] (uma) porta no nível do assoalho. para instalação de plataforma
9 Faróis de neblina;

B Preparação, fornecimento e instalação de 01 aparelho de rádio AM/FM e
CD player MP3;

B Pintura externa na cor BRANCA, e adesivagem, conforme FOTOS LAYOUT,
fornecido pelo MP/PI

B Instalação de película proEetora nas janelas laterais Cinsulfilm).
B No interior das janelas serão instaladas cortinas do tipo persianas

horizontais, compostas por lâminas de alumínio, devidamente embu Lidas
na parede lateral;

B Capacidade do tanque de combustível: mínimo 490 litros;
p Escapamento: Saída por baixo da para choque traseiro;
B Para brisa: Dividido em duas partes;
. Janelas do salão: Vidros colados;
© Posição do rebocador: Dianteiro;
9 Parede de separação: Atrás do motorista com porta e dobradiça;
B Para sol lado esquerdo e direito do parabrisa; Safena mecânica com haste;
e Carregador de celular 1 2v na cabine do motorista;
© Sirene de ré com interruptor no painel;
e Farol de neblina; Dianteiro e braseiro;
p Farol diurno:
B Sistema de som na cabine do motorista;
B Sistema para Portadores de deficiência física

a) Elevador hidráulico semiautomático;
b)Condição de funcionamento do elevador: Freio de estacionamento acionado.

Obs; Com a finalidade de reduzir o impacto da temperatura externa para dentro da
unidade móvel, o isolamento térmico deverá ser ap]icado entre a chapa origina] do
veículo e o revestimento/acabamento interno, através de placas de poliuretano
com 30 mm de espessura mínima e 36 kgm: de densidade, instaladas no teto,
traseira, laterais Cexceto janelas), entre a estrutura original do ânibus e o
revestimento interno.
REVESTIMENTO INTERNO

e Original da carroceria;
DIVISOES INTERNAS

e As divisórias internas deverão ser executadas em duplo compensado naval,
com durabilidade e perfeito acabamento, pa cor acinzentada.

HABITÁCULO DO MOTORISTA    
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Meia parede de separação tipo rodoviária, atrás do motorista;
Lotação: Motorista e auxiliar;

Poltrona do motorista: Pneumática com apoio de cabeça e cinto de
segurança.
Poltrona do auxiliar: Escamoteavel e descanso de braços;
01 Cum) quebra sol para motorista;

l SALA DE ATENDIMENTO e 02(DUAS) SALAS ATENDIMENTO PARA
PROMOTORES DE JUSTIÇA", com portas centrais de correr em 02(duas) folhas.

Em uma das Sa]as Atendimento p/ PROMOTORES será insta]ada 0] Coma)
PLATAFORMA PARA CADEIRANTE.
01 divisória, logo após as "SALAS ATENDIMENTO PARA PROMOTORES",
subdividindo o espaço, parte do compartimento denominado
'COPA/COZINHA", e outra no compartimento denominado de

"BANHEIRO-WC", ambos com porta deslizante, com tranca e fechadura;
AMBIENTES
a] Salas de Atendimento;
b) Sala do Promotor (1);
c) Sala do Promotor C2J;
d) 0] Cume) Copa;
e) 0] (um) Banheiro;
MOBILIÁRIOS - SALA DE ATENDIMENTO

a) 04Cquatro) meças de atendimento, confeccionada em compensado naval com
espessura de 30 dm nas partes estruturais e 15 mm nas demais, acabamento em
fórmica e bordas ab'redondadas de PVC.
b) 0] Coma) Armário baixo confeccionado em compensado naval com espessura
de 30 mm nas para:es estruturais e 15 mm nas demais, acabamento em fórmica e
bordas arredondadas de PVC, deverá possuir gavetas com corrediça metálicas,
puxador cromado e trinco com chave.
c) 04 CquaEro) cadeiras com base giratório, com rodízios, ajuste de altura do
assento, sistema de amortecimento de impactos ao sentar e estofado revestido em
couro sintético preto.
d) 08 (oito) cadeiras com base fixa com apoio de braços rebatíveis e estofado
revestido em couro sintético preto.
e) Divisórias "a]tura até ] ,60m":
MOBILIÁRIOS - SALA DO PROMOTOR (1)
a) 01 (uma) - Mesa de Atendimento:

Confeccionada em compensado naval com espessura de 30 mm nas partes
estruturais e 15 mm nas demais, acabamento em fórmica e bordas
arredondadas de PVC.

b] 01 (uma) - Armário baixo:

+
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e Confeccionado em compensado naval com espessura de 30 mm nas partes
estruturais e 15 mm nas demais. acabamento em fórmica e bordas
arredondadas de PVC, deverá possuir gavetas com corrediça metálicas,
puxador cromado e trinco com chave.

c) 01 Cuma] - Cadeira com base giratória:
e Deve possuir rodízios, ajuste de altura do assento, sistema de

amortecimento de impactos ao sentar e estofado revestido em couro
sintético preto

d) 02 (Duas) Cadeiras com base fixa:
B Deve possuir apoio de braços rebatíveis e estofado revestido em couro

sintético preto.
e) Divisórias "a]tura até ] .60m
MOBIHARIOS - SALA OO PROMOTOR (2)
a) 0] duma) - Mesa de Atendimento:

B Confeccionada em compensado naval com espessura de 30 mm nas partes
estruturais e 15 mm nas demais. acabamento em fórmica e bordas
arredondadas de PVC.

b) 01 (uma) - Armário baixo:
B Confeccionado em compensado naval com espessura de 30 mm nas partes

estruturais e 15 mm nas demais. acabamento em fórmica e bordas

arredondadas de PVC, deverá possuir gavetas com corrediça metálicas,
puxador cromado e trinco com chave.

c) 0] tuna) Cadeira com base giratória:
B Deve possuir rodízios, ajuste de altura do assento, sistema de

amortecimento de impactos ao sentar e estofado revestido em couro
sintético pre Lo.

d) 02 CDuas] Cadeiras com base fixa:

e Deve possuir apoio de braços rebatíveis e estofado revestido em couro
sintético preto

e) Divisórias "altura até 1,60m":
Obs: Todos os móveis deverão ser fixados na estrutura do ânibus, com os reforços
estruturais que se fizerem necessários e deverão ser executados sem interferir na
qualidade de fabricação e na resistência estrutural da Unidade Móvel.

B Todas as portas e gavetas deverão ter fechaduras individuais;

ESTRUTURA ELETRICA
a) 02 Cduas) Extensões para conexão elétrica: desenvolvida para conexão na rede
da concessionária, confeccionada com cabo PP 3 vias devido a entradas bifásicas.
iso[amento em dupla camada de composto de PVC í]exíve] com e]evada resistência
mecânica e flexibilidade, e 30 metros de comobHmento cada. uma das
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extremidades com plug macho IP 67 blindado à prova de d'água. Com capacidade
para atender todos os tipos de sistemas bifásicos encontrados no território
nacional, permitindo o uso de transforjbador Cconversor VAC) interno.
b) 01 Cum) Adaptador tipo garras: confeccionada com cabo PP 3 vias devido a
entradas bifásicos, com aproximadamente l metro.
c) Gerador: deverá ser instalado um gerador diesel, silenciado e cabinado para o
uso em locais onde não houver a possibilidade de ligação na rede externa, com as
seguintes características:

Autonomia de 08 horas de trabalho por dia;
Sistema de arrefecimento a água Coriginal do gerador)
Acionamento automático em caso de falta de energia na rede elétríca.
Compartimento que acomoda o gerador deverá possuir vedação com
adesivo de poliuretano para garantir a integridade do ar interno da
unidade móvel.

d) Estabilizador Microprocessador tipo nobreal( com entrada bivolt automático e

saída em 110 volts, que atenda à norma NBR 14373:2006, com: LED bicolor no
painel frontal; chave liga/desliga embutida, fusíve! rearmável móvel; ao menos
quatro tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136; entrada auxiliar para
baterias e para rede estabilizada; autonomia para atender a demanda dos
equipamentos de monitoramento, informática e telefonia através de baterias
internas.

e) Comando e]étrico composto por (Deverá atender a norma ABNT 54] 0J:
Painel de Comando principal gerenciado através de sistema integrado por
CLB composto por revés seccionadores de tensão, contatores monofásicas
tipo blindados de proteção, de sub e sobre tensão elétrica da unidade.
Deverá conter botão stop de emergência para o desligamento simultâneo,
parcial ou total do comando.
Disjuntores bipolares térmicos contra curto-circuitos e sobrecargas de
energia. contatos especiais de prata, atende à norma NBR NM 60868,
tensão de trabalho 220/380V. frequência 60Hz, temperatura ambiente
20'C, +50'C, grau de proteção IP 20, IP em painel e fixação de encaixe perfil
DIN 35 mm.

Tomada de sobrepor IP 67, blindada à prova de d'água, para receber o cabo
de conexão a rede pública.

f) Rede embutida de cubos flexíveis: fabricado em PVC anil-chama, resistência
diametra[ de320 N / 5 cm, que atenda à norma NBR 15465 e NBR 54] 0.
g) Condutor flexível de fios de cobre eletrolítico: tempera mole, imolação composto
termoplástico polivinila PVC (105ec) com características especiais quanto a não
propagação e auto-extinção do fogo.
hJ Estrutura elétrica desenvolvida para alimentação de equipamentos 220 voILs

8
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i) Luminárias 220 volts; Base de plástico, lente de cristal texturizada e com no
mínimo 100 LED de alta intensidade luminosa
i) Luminárias 24 volts: Base de plástico, lente de cristal texturizada e com no
mínimo 100 LED de alta intensidade luminosa
k) Interruptores: Placa em termoplásEica isalante, acabamento branco ou outra
cor que harmonize com o revestimento, 10 A 250 V (quantidades e
posicionamento serão devidos no prometo construtivo).
[) TomadaCs] 220 volts: Padrão NBR ] 4] 36/2002 com identificador de tensão,
placas em termoplástico isolante, acabamento branco ou outra cor que harmoníze
com o revestimento. Módulos com bornes automáticos

Obs; Os pontos de eleLricidade e rede lógica deverão ser instalados de forma a
atender todas as necessidades e dentro das normas da ABNT.

HIDRÁULICA

B Estrutura hidráulica desenvolvida para alimentação das torneiras Ccom

retorno automáticos e vaso sanitário como acionamento Cdescarga) tipo
elétrico e sistema de atuação somente com a unidade móvel energizada
através da concessionária e/ou gerador rede composta por bomba com
acionamento semi automática, mangueiras de PVC reforçadas com malha
interna de fios de poliester. conexões em PVC reforçado e abraçadeiras em
aço carbono.

B 0] Cum) Reservatório de água limpa: Tanque com capacidade mínima de
200 litros, na parte superior será instalada uma válvula metálica tipo esfera
com g 1%a "para abastecimento, e na parte inferior uma válvula metálica aipo

esfera com g %" para drenagem.
B 0] Cum) Reservatório de água suja: Tanque com capacidade mínima de 200

litros, na parte inferior será instalada urna válvula metálica tipo esfera com
a s%a"para lavagem, e na parte inferior uma válvula metálica tipo esfera com
g 2" para drenagem.

e 5 (cinco) metros blangueira para abastecimento: Em PVC reforçado com
malha interna de fios de poliéster com a 3%a.

e 5 Ccinco] metros Mangueira para descarte: Em PVC reforçado com malha
interna de fios de poliéster com a 2".

ASSOALHO

B Original da carroceria
cANEtAS

p Película escura nas janelas conforme resolução 253 e 2 54 do CONTRAN.
B Janelas com áreas indispensáveis à dirigibilidade: 70% de transparência;
p Demais áreas envidraçadas; com transparência mhima 5% para as janelas

/
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do salão, e blackout no banheiro e fundo de armários.
CLIMATIZAÇAO
a) 03 Ctrês) - Ar-Condicionados:

B Capacidade de Refrigeração: ] 5.000 BTU/h.
Ciclo: Frio.
Tensão: 220v ou tensão compatível com o ânibus.
Filtro de Ar.

Instalado no feto (modelo uEi]izado em motor-homo).
Não serão aceitas ar-condicionados tipo split ou janela.
Evaporador e condensador integrados em um único aparelho.
Sistema de ventiladores para compartilhamento do ar climatízado para o
corredor e copa.

cola
a) 0] (um) - Balcão com pia:

e Corpo confeccionado em compensado naval com espessura de 30 mm nas
partes estruturais e 15 mm nas demais. acabamento em fórmica e bordas
arredondadas, possui porta, dobradiça depressão, e puxadores cromados.

B Cubo redonda em aço inox e torneira cromada com retorno automático.
b) 01 Cum) Armário suspenso:

p Confeccionado em compensado naval com espessura de 30 mm nas partes
estruturais e 15 mm nas demais, acabamento em fórmica e bordas
arredondadas, possui portas, dobradiça de pressão,

+ e puxadores cromados
c) 01 (um) Lixeira:

e 05 litros em aço inox e pedal.
a) 01 (um) Frigobar:

. Com capacidade mínima de 70 litros de armazenagem, na cor branca, 220
volts, gaveta transparente, porta reversível, prateleiras modulares e
prateleiras na porta

d) 0] (um) Cafeteira Elétrica 20 Xícaras:
e Cor: preta

Material: inox.
Número de xícaras: de 04 a 20.

Tipo de café: pó.
jarra: térmica de inox.
Desligamento automático.
Alimentação: 220 Volts

8 Potência: 1000 Watts
e) 0] Cum) Micro ondas 18L:

C '7

$
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B Cor: Branca

p Alimentação: 220 Volts
e Capacidade mínima de 15 L.
e Potência mínima de 700W.

BANHEIRO

B Ambiente isento de saliências do tipo caixa de roda, com porta deslizante,
com tranca e fechadura:

. Parede em divisórias laváveis

e Vaso sanitário elétrico, compacto em louça branca, equipado com assento e
tampa. Acionamento elétrico através de macerador com dupla função que
enxágua o vaso e macera os detritos. Deverá acompanhar botão, mangueira
e macerador horizontal;

B Banheiro químico com reservatório independente;
B juba do lavabo (pia) redonda em aço inoxidável com torneira com

acionamento por pressão (tipo pressmatic) com o objetivo de reduzir o
consumo de água;

B Espelho com moldura, porta sabonete liquido, porta á]coo]-ge], porta papel
higiênico e porta toalhas de papel;

B Exaustor para banheiro insta[ado no teta com vazão de ] 60m+/h, potência
e freqüência de 17 watts e 50/60 Hz.

e OICuma) lâmpada de Led, instaladas no teço;

9 01 Cunl] - exaustor de ar saturado temporizado;
EXTERNO

B [nsta[ados na ]atera] direita, que devem possuir acionamento manua], Lona
PVC na cor cinza escuro, braços retráteis, barra frontal com acoplamento
total para proLeção da lona e braços articulados, peças metálicas e
carenagem com pintura branca, manivela para acionamento e rufo em
alumínio com pintura epóxi branco, com aproximadamente 2500 mm de
avanço.

p A Contratada deverá fazer os reforços estruturais necessários para a
Fixação do toldo sem prejuízo à carroceria com o objetivo de evitar
empenos, desgaste excessivo do material e vazamentos.

B Este toldo deverá ser instalado de forma a atender todas as normas de
transito vigentes no país para o correto deslocamento do veículo em vias
públicas.

9 Mínimo 20W de Potência, corpo em alumínio e vidro temperado, pintura
epóxi de alta durabilidade, vedado, instalado.abaixo do toldo, distriBÍiídos e
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SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

p 01 (um) extintor de lO litros de água pressurizada em jaez denso para
combate ao fogo em materiais comuns de fácil combustão. com a
propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, deixando
resíduos tais como: madeira, tecidos, papel, fibra etc

e 02Cdois) extintores de 6 kgs de gás carbónico, para combater o fogo em
equipamentos elétricos energizados, tais como: resistências. motores.
transformadores, reatores, e quadros de distribuição elétrica. etc

PLATAFORMA DE ACESSO PARA CADEIRANTE
e Capacidade para elevação mínima de 200Kg;
B Plataforma/porta de elevação de piso a piso, com acesso do cadeirante à

plataforma, acionada por sistema de pistão hidráulico e sistema de freio
controlador da operação

SISTEMA DE SEGURANÇA
e Sistema de alarme de invasão ao interior da unidade móvel através de

alarme micro processado, com sensores inhavermelhos de presença.
sirene de, no mínimo, 01 (um] tom, bateria independente de ] 2volts e 7ah,
e acionamento remoto;

SISTEMA DE EMERGÊNCIA
e Luz de emergência

e 03(três) extintores de incêndio, 01(um) de lO litros de água pressurizada
em lato denso para combate a fogo em materiais de fácil combustão
madeira, tecidos, papel, fibra, etc; e 02(um) de 6 kgs de gás carbónico. para
combater fogo em equipamentos elétrícos energizados, tais como:
resistências, motores, transformadores, reatores, quadros de distribuição
elétrica. etc.

INTERNET

B Preparação para receber conexão externa de internet banda larga através
de cabo com conectores tipo RJ45;

ADESIVAGEM DO ÕNIBÜS

& Deverá ser incluído no valor final o serviço de adesivagem do âníbus, de
acordo com o modelo padrão usado pelo MP/PI fLAYOUTI

OUTROS EQuiPAWENTOS
B Triângulo de sinalização;
B Estepe;
B Chave de roda;
B Macaco:

B Tacógrafo diário;
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Equipado com rodoar (ca ibrador eletronlco ae pneusJ
quatro rodas, com painel de controle instalado na cabine;
Extintores

Demais acessórios exigidos em lei.

completo nas

COORDENADORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina, 07 de dezembro de 201 6.

4hÓ...xá/,õ;À
eyton Soarem kla Costa e Sirva

Pregoeiro do M:P PI

TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA

NOME DO REPRESENTABITE: CLAUDIONOR ANTONIO TASCA
2038025017 SSP/RS - CPF He 476.48].]20-00;

RG ne



l)bário da JusÊlça d© Estado d© PiauÊ

ANTE AO EXPOSTO, face a prescdçãa dos au o$, JULGO IMPROCEDENTE a presente anão, o que faço de oficio. çcni fulcro no aR. 487, il, do

Colldeno a Falte autora ao pagamento de }\or\ovários advocaíícios no importe de 10% do valor da cai.isa, além de custas judiciais, mas a:s
alteres: considerando os benefícios da justiça gratuita pleiteados pela postuiante, com fulcro no aít. 9&, $3' do NCPC, restarri suspensos

Publique-se. Registre-se. intãme-se.
Após, não havendo recurso. arquivam-se as autos com baixa na dlst8buiçãü.
VAL=NÇA DC,PIAUÍ, 8 de dezembro de 2a16
JUSCEI..iNO NORBERTC DA SILVO NETO
Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de VAL=NÇA

14 5ê3$ SENTENÇA VARA ÚNICA DE VALENÇÂ Da PiAUí
Pfocessc m' 00a1494-57.2015.8.18.C07$
Classe: Procedimento Comum
AutcE': LÃECi0 FERREIR:q LIM.A
ÂdvogadeÍsl: DiOG0 MAIA PIM:NT=L(CAB/PlAUI N' 1 2333}
Réu; SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCÊOS DO SEGURO -DPVAT S/.A

ANTE .qO EXPOSTO, face a prescrição dos autos. JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, o que faço de ofício, com fulcro no aú: 487, ÊI, do

Con8eiio a parte autora ao pagamento de honorários advocatícÊcs no importe de êO% do valor da causa, além de custas judiciais. ma$ ais
valores, considerando os benefícios da justiça graiuüa pleiteadas pela postIJlante. cem fulcro no art. 98. $3' do NCPC, Testam suspensos.
Publique-se. Regisife-se. Intima-se.
Após, nêo havendo reclir$o, afquivem-se o$ autos com baixa ne dÊskibuição.
VALENCA DO PiAIIÍ. 8 de dezembro de 2016
JUSCELiNO NORBERTO DA $1LVA NETO
JuizÍa} de Direito da Vara Única da Comarca de \#KLENÇA DO PÊAUI

NCPC

r' x.
1 5. EXPEBãENTE CÂRTOi%BRIO

15.1

neima-se o Procurador do Estado Dr.Plinto Cleitron, que realizou carga do processo 0007888-64-.201 ü.8.1 8.0'140 no dia OI de setembro de 2C)16

para que devolva as autos no prazo de 4.8 horas.

Intima-se o Procurador do Estado Dr.Plinic eleitor

q$. MiNã$TÉRiO PÚBLICO DO ESTADO OO PIÂU}

1 6.'! . EXTRATC} DA ATA DE REGl$ rRO DE PREÇOS N' 44/2í) ;$
.a

ÂTÂ DE REGISTRO DE PREÇOS NO 44/20'i6
EXTRÂTO DE PUBLICAÇÃO PA.RCIÂL
PRQC=SSO ADMINISTRATIVA NO í9.583/20't 6
SISTEMA OE REGl$TRC DF PREÇC$ - SRP
PREGA:0 ELETRÕNBGO NO 43/20'1 8
REGIME OE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
A.DJUDICÀÇÃO: global
OBJETO: oy'eítiual aquisição de ânibus tipo rodoviário adaptado: composto p f hassÊ e trans#oi'inaçõas para fuítcÊonaf como unidade
móvel de atendimento para PromoÊoria ãtlnemnte do MP/PI, conforme as especificações contidas no Termo de Referêílcia (anexo t)
DÀT;k DA SESSÃO OE ABERT{JRÂ:: 'E 'i/'le/2016
Malta.RIQ: 09:00 horas:
DATA OÂ :&DIUDiCAÇÃO: 02/12/2e'É 6
BATA DA HOMOLOGAÇAQ; 07/'i 2/201 6
D.ATA: 3,A ASSINATURA DA ATA.: 07/12/2016
PREGOEIRO: Cieyton Scores da Costa e Silvo
COQRDEhlAaQR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS; Afranio Giliveifa da Sii\ a

gÂB!!GIE:8NIE&. FtlW00 0E MODERNIZAÇÃO nO WliNISTER10 PUBLICO t)Q EST.A00 00 plA.Ui - pmwp/Pi, CNPJ N'
'1 0.$5g .559/00Q4-63 J FUh100 :$?ECIÂL DE PRCTEÇÃ0 E DEFESA DQ CON$UNliDGR - FPDC, CNPJ N6 24.29$ .90'1/0e0'1 ,.é8;

 
Einpíe$a vencedoiu: ] CÂ TnâN$FOn'üÂÇÕE$ VCÍCiJLÂRE$ LVnÂ: CHPJ w' üa.3$9.s6]/pool-$z} l

Representante; Ciaudi n r Àn5õnio vaso ; l

vüi ?cne; {S4} s861-330ü l

i'ã'EM OBJETO   UNl?ÂRiG
V A L O Ki

 
Onibus adaptados para Promomíia itinerante
Chü$$i Mama; \folk$wagen;

Car?ocefia: Mã$cafeila / Modela Rama M4 VERSA STD, Adaptadas
2 R$$50 000.DO 
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  0 KFn. ano e rnoaeio 20 :6 20]7
polui cia Eeáxima: igo nÍnimG 330 Gb:
Tcíqiie Í aNImo: bão mínimo Í30a NÚ

 
06 cilindros Turbo e in eÍççolef oij ,modelo 3uperlar
Suspensão dianteira

ausoyrsao traseira: es de ar. .'âl«ula ni /faladora de altura. ainoHecedQres hidráulicas. molas parabólicas e barra estabilizildara

a} Pneumàii(a con DQlsões d9 ar. válvula ni'/elndora de altura. amoHecedaras htdiáuiicos. Enolas tersoras

3> A'. tambor na$ rodas aianteifas e traseiras: ABS EBD

a} galeria: 02 i'duas) de 12'Í com rlo mFniina 160A
oc$o bruta {olai

a} Técnica: Mínimo 18 00a Kg
CARRCÇERãA
Gamprimento a>:imG: mínimo i3.200 rnm
] ruina para d:anteifa

{tunaal pürn 10 nível do asseairo. para instalação de plataforma

por lãmii 8s dp aluininio de\-iu:ardente embutidas rn
Caoacidãdc dG ta:ique de çanl usei-e!: mlninia 490 rltic9
E=capamepla: Sa da poi baixo do para cheque Lra=o lo
Faia hdsa= Dividido em (luas Fartes=
Janelas d0 Salão: Vidros ccladoB
posição ao íebocadoi': i)ianíeiÊ o

ll ll:l l:B li$!:1 1:1E::l: m::;«""-
Sirene de ré çam interKfplc:' no paIReçui: i n nernrptoi 10 pajn
Far)l de neblina; Diante r] e traseira
Faí f diümo
$i$ie.m3 de Saiu pa cabine do motorista
Sisieína para poRadoíes de deficiência física
ü EÊe'/adoí Rldraullca $emlailtamático

HÇH8Ulil:$BHilHllHill$:n:n!;;:li: ;"rw.:-.:'.:
KÉÜ8ÇiÜÊ;;;'lã;êR3=
GnglnaÊ da câncccrÊa  
DiV!$õE$ !NT=RNA$

As c Msór a$ internas de/erãc $er executadas em dLiplü compensado na\'ai. caiu durabiFid8de a nR#nÊtn gp.i.am'ü,n o  
KABITÁÇULG 0U MO ! Q i$T
Íb4e }/ paio e ae separaçiü t po raüavÍária: 3tns do notonsLa

llli:l:ll.;$=i$il:? : n i:;:n; ':: - ;"""«  
0Zduas naT ENT e02(0UAUSALÀ$

TAFORMA PARA CADEIRANTE.
subd v findo o Q$paço pane do campanin'81ito deiiomiHada  

a} Saias cle Atendimento
b} Sala da Promotor (1 )
G Saia do F)romatoF 12)

9} 01 (um} B3rthe ia  
MOBiLiÁRiOS - SALA De ATENO1UEãÍ8

3da 6m ca npensade na al çorn esoe$3urH de 3a mr,i nas partes estruturais e í5 Fln [iab

:;:;:;S=.=:=H;:;:=:Ul:: ::,::;==E:!i::;=;==7 F.J=== :?,:.='::'i
esloíada revestido enl couro s niétjjr prelo iz.os ajuste de altura do assento. si ;lema de amonecirrien:o ae impactos aa sentar 9  
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d) 0B (üÜo) mdeiías ccm base fixa çom apoio de bMÇo$ rebaEÍvel$ e estofado íe*esgdo em couro Sintética preta
e) Divisórias "altura a ê 1 .60m

C iU $ - SALA nC Ç'ROWOTOR (ll
aj 01(Lnna} hqe$a de ÂtendimenÍo
Canfecçloríada ern compensado naval com espessar d8 3C mm na$ pares strutilrais e 15 mm nas demais: çabamenio em fÓT'Mica e bordas
3rredQndadas de PVC
b) 01 (umas .\ímáílo baixo
Confeccianadg em cornDensadQ ria',fal çcíí: espessyH de 30 mm na$ Fadas e$iruÍuíais e15 mm n3s demais: âcabameniü en\ fóíniica e bordas
arredondadas de PVC, deverá oo$suir ga'--etã$ cam carrecliça nletàilcas. puxador ctDmado e trlr ca çam chave

} 01 (Hma} Cadeira com base GiniÓriã
Be /e possuir íüdízios. 3iu$te de altura do a$$enio. sistema de amoüecünento da inpacias ao sentar e estofada revestido 9m ccuía sintética

d} 02 1Duas} Cadeiras CG: ! base fixa
D ve Possuir apoio de braços rebatÍveis e estofada íe/esiido em comia sintético preto
3) Di\ isÓriãs "altura ãté 1 .60m

M081LiÀRiQ$ - SALA DÜ PROMOTOR(2}
a) ÜI furna) ble$a üe Âtendirneniü
GonfeccÊan=da em co'-pensado naval com e$pe$$ijra de 30 rnm nas paüe$ esíruEurais e15 mm na$ demais: acabamento em ÍÓmiiça e boí a$
arredondadas de PVC
b} 01 (uma) Aímédo balxn
Confeccionado em CQíupen$ado naval CGm espeBSLn a de 30 mm nas pares sstNturais e 15 nim nês demais: ãçabainento em fórmica e barman
Brfedondadas de P\fc deveis possuir gavetas com ccííediça metálicas. puxador Gemada e !risco com chave
G) 01 Íuma} Cadeira com base g FütÓíia
í)e\fe pcs$üií rcdízios. ajuste de altuíü dc assento, sistema de amaüeçimo:aü de imoaclo$ ao sen ãl e estofado revestido em couro siníõtica

a} 02(Duast Cadeiras com base Hxa
Devo poSSuir apoia de bragas reb8tlvei= e esÊütado re\ esiido em couro $1niéilco preto
e} DÊvãsória$ "altura até l .$am
Obs: Todas as rn$vei$ deverão seí Fixados fa estrutura do Õnibus. cam os reforços estruturais que $e fizerem nece$$áilo$ e deverão sef
executados 5ern inte#erii n8 qualidade de fabricação e na Fesl5t meia estrutural da Ljnidade hiÓve
Todas a$ pQHas e gavetas de'.efta ter fechaduras in ãvêaunis

ESTRUTURA ELEFRIÇA
ã} G2 Ídua$) Extensões para corexãa elétrica: GesenvQivida para conexão nã rede da concessionária: Gemi ccionada com cabo pp 3 vias
de'/ido a entradas bifã$ica5, Êsolamentc em dupla camada de composto de pvC Rexivel com elevada resistência mecâi ica e ílexibiiidado: e 30
metra$ Üe cgmprimenÊo cada. uma d3$ extremidades com piug Riacho iP 67 blindado à prova de d'água Ccín capacidade país atender ioeo$
os aipos de Sistemas bifáslcc$ enconkado$ no teíj.itÓrio nacional. permit n c a u$a de {ransfonnadai' {corversor VACA interrla
b} 01 tu".} p.daptad9r ipa ga: ras: coriFecclGnada com cabo pp 3 vias de'.'idc a enimda$ bifásicas. CQm apta:eimadamente l meif9
=} Gerador: deverá $ei instalado um geiadür diesel. Silenciado e cabinado paH= o uso em i9çais onde nãD hDuirer a po$$ãbilidade de ligação na
rede externa. cora as seguintes caraçteiisticas
Autonomia de 08 noras de {nb8lhD por dla
$ist8nia de aneleclmenta a água (o içinal da ge adoi
AcianamenEa automática em caso de falta de energia na rede elétrica
Compartimento que acomoda o gerador deverá possuir vedação CQm adesivo de polluFetano para garantir a iriegridade da ar Interno da
unidade móvel
d} Estabiiizadoi Micícprocessadoí tipo nobieak Gom entrada bãvQlí automático e saída eín lla vol!$. que atenda à norma NBR 14373:2üo$
Cara: LED bicolor no painel flontal= cha-e liga/de$Êãga embutida. fusível íearmaval móvel; ao rFenos quaEF tomadas elét ica$ de Saída no
padrão NBR 14136; en r a auxiliar para baterias e para rede estabilizada; autonomia para 3lender a demanda üüs equipamentos de
monltara, eni.:i. li.foímátlca e !elefonia através de baterias iniemas
e? C mando elétrico camFasto paí Deverá atender a norHia ABRI 5410}
painel de Comando principal gerenclãda aliavê$ da $i$t rna integrado por CLP. çamoostü por íelés $ecclcn2dores de tensão. con ato e$
inoüGfásicas iÊpo blindados de proteÇão. d8 $ub e sobre !ensã0 6iátrica da unidade Deverá conte' botão stop de 8mergêricãa para o
j sElgam9nto $imuitânea. pãrciE! oy [oEai do comando
Oisiun aras bipalafe$ ténnicüG cont13 cubo circuitos e Sobrecargas ae energia. Cantatas especiais ae prata. atende à norma BIBE ?JÍyí 60B68.
iensãQ de trabalha 220f38ÜV. Requênciã $0H=. &9ãnp8ral :ra ambiente 2D'C. +5Q'C. grau de prQieÇão IP 20. i? em painel e fixação d8 encaixe
perfil Dlhg 35 ínm
;cmHda de sobrepor ãp 67, blindada à DÍGva de d'água, paga receber o cabo de conexão a rede pública
F) Rede embutida dc tolos Íiexiveisl fabricado eí:i PVC anil chama. reSiStêncIa diametíai de320 N f 5 çn]. que atenda à norma ÍqSR .15465 e

g) Condutor flex:v81 de Fios de cobre eieiroiÍiico: tempera mole. imolação composto tcrmoplásticü polivinilã PVC 1105'c) com cafgciensÍiGas
eSpeCiaiS quanto a nõo propagação e auto extinção do toga
h) Estrutura slétHGa de$ün\ícivida para alimeniaçãg de equipanien cs 220 volts
) Lumlriárias 220 volts: Base de plástico. lente de c istal texturi=ada e cam no mínimo i00 LED de alta Intensidade luinÍno$a
í l Lininária$ 24 volts: Base de plástico, lente de cristal t3xturiLada e cam na mínima 10a LED de alia intensidade luminosa
k' EnteFruptores: placa em termoplástica isQianÊe. acaba'Tento branco üu autrã coí que harmGnize comi o re\-estimentQ, 10 A 250 V
(Qiiantidaae$ e po$içionanaento $erõa devidos no píojeía con3Eíutivo)
i} ] omaeals) 220 volts: Padrão NBR 14136/2002 co-: idGntÊfiGadoí da bn$âo. placas em termcplãstiça isQianie. acabamento branco au oulÊa
Gor qua haíinoíiize cam o revestimento hqodula$ com tornes auioniátlce$
Obs: Os partos de eleíricidade e rede lógica everão ser instalEao$ de fQrrna a atendeÍtodaB as necessidades e dentro das normas d3 ABÍ.IT

E$ti'utuía hidráulica de$envo:veda para aliiT:9níaçãO daslomeira$ tcoÊn íeiaínQ automático) 9 vaso Sanitária coma acianamento (descarga) üpo
eláti iço e sistema de atuaÇãa somente com ã unidade móvel energizâda através da CGncassionárla e 'ou geíãdaí, rede composta por bomba
cam acionamenâo $9mi automática. mangueiras de PVC reforçadas comi malha Interna de fios de pQliéste3 . conexões êm PVC eforçado e
abraçadeiras em açü Carbono
ÜI(uin) R $ervatÓÜQ de água ll npa: Tanque com capacidade mínima d9 200 11tfas. í a pane superlar será Instalada uma válvula metálica !Ípo



lido para ü corredor e copa.

a) O{ (üm) - Balcão com pia.

c) Oi {!!m} - Lixeira
1}5 1i ros em aço gllcx e pedal.
a) Gf (um} Fiigobaí

(:lnn! t aPaçidade mínima de ?0 1Hi:üs de arnlazenagern, na cor branca. 220 volts, gavelta transparente. poria reversível, platelelfas rnoduiüres e i
f atefial: inox.

Número {íe xícaras: de 04 a 20.
Tif)o de café: pó
Jarra: íérmiade inox
Desliganiento aetontáticc.
Afimen&çêo: 220 yclls
Potência: IODO Watts
e) al (üm) h4:cro-ondas 18L
Cor: Branca
Âiinentaçãe: 220 Velas
Capacidade iniriÊma de 45 :..
Potência n3l11iríla de 700W.

'Amelen em d vilórias laváveis da !ipo caixa de foda, com poda desllzarlte, cotvi tranca e fechadura:

mQCGí8dtDÍ {loJn dlJPla

Q abjetlvo de redtÊz:r ü

P:''PBnT:'l;;T;:::.=
uRgE:: .ÍE.iãE.g:EH Íl:Ê. "d;ü., i-:ta?;d. .b;;x' d. .id.
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16.2. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

  VeLaR GLOBAL PREVISTO VALER GLOBAL ADJUDICADA  
  R$q.74Q.454,ÜO R$1,700.0eõ,60 KS40.4S4.00i
  ÊNICQ.

  En:presa Vençedara: TCA TRANSFORMAÇÕES VeiCULARE$ LTOÀ, CNPJ N' o0.389.õ61/00ü1-6z; i
Representante: Claudionor AnÉõnia Tasca; l

Teleíane: (S4) 3e61-3SOa i

  ITEM   QTO UNHÁRIO
VALOR
TOTAL.

   
õnibus adaptados para Promotora Itinerante
Cha$$i Mama: VQlkswagen:
Modelo: Voik$wagen IB.33D QT;
CarrQcefia: hãa$carellQ/ M©delQ Rama M4 VERSÃO $TB, Adaptados
para PrQmatoria }tinemnte

2 R$850 00G.00 :f1 700 aoo-

E$pecifÊçaçÕe$ . ;; ; ;; ;:

  D Km. ana e modelo 2016/2017;
Potência Máxima: Na mÊniino 330 cvl
Torque F/láxlma: No mínima 1 300 Nml

 
06 cilindras Turba e intercüoler ou modelo supeHor.
Suspensão dianteira
a } Pneumática com balcões de ar. válvula niveladora de altura. amoÊec:edares hidráulicos, maias parabólicas e barra e$tabllizadora
Suspensão traseira
a Pneumática caiu balcões de ar. válvula nlveladora de altura, amQüeçedore$ hidráulicos. molas ten90ías

a) Ar. tambor nas rodas dianteiras e traseiras. ABS + EBD;

li if$Hg:$1!::m:;ux!: i;=.ü!:: ! : ::! ::::1: :
[ransfüímada©s. reatares. e quadros de distribuição elétijca, elG.

PLATAFORMA DE ACESSO PARA CADEIRANTE

capas:rad/Doara eievi çaa rn Rima de 200Kg; com acesso do cadeirante à planforma acianada por sistema de pistão hidráulica e sistema de
freio controlador da apelação

SISTEMA DElarEGURANÇA o ao interior da iinidade móvel através de alarme micro processada. cúm sensores inÍiavermelras de presença
s iene dE no mÍn mo a l luni} toro, bater a independente de 12volts e 7ah. e acionamerto remota;

ãsTeUA oe CMERCÊNC}À

EE ll:lEHlll!!llilllR ilã$ ii!$1T: ::: .n:':::m:= :: ::
Preparação para receber conexão externa da internet banda larga aLravés de cabe com CQnectores tios RJ45

Deverá ser inclu da no v2la9nnal a seMÇO de adesivagem do Õnibus. de acorda com o iTiode o ladrão usado pe o hlP/P(LA

QUTRGS EQUIPAMENTOS
Triângulo de Sinalização
Estepe
cha\ e de roda;

Tacõgrafn d ária doa, rcalibrador elelrÓnico de pneus) completo nas quatro rodas, com painel de mntrole instalada na cabine
Extintores
Demais acessórios exigidos em iei


