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PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Fornecedor:

Endereço:

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Veículo Convencional e Adaptados)
Item Código/Descrição do Bem
001

128060

Veículo de passageiro, monovolume ou mini-van: para transporte de pessoal em viagem,
motorização mínima 1,4 8V, bicombustível (gasolina e álcool), 04 portas, capacidade para 07
ocupantes, ar condicionado com garantia de fábrica, direção hidráulica. Cor branca.
ACESSORIOS: - Chave de roda, macaco, triangulo, ar condicionado com garantia de fabrica
LOGOMARCA PADRAO: - Dimensoes 60 x 35 cm, em fundo branco. - Logomarca do Governo
do Estado da Bahia, nas cores: azul pantone 287C, azul pantone 289C e vermelho pantone
1797C e pantone black C. INSCRICOES: BAHIA - Fonte Myriad Pro - Bold (Alterado o Kerning
manualmente) GOVERNO - Fonte Myriad Pro - Semibold TERRA DE TODOS NOS - Fonte
Myriad Pro - Bold USO EXCLUSIVO EM SERVICO - Fonte Frutiger Bold - Tinta vinilica preta
brilhante nos textos; - Pintado com tinta automotiva e compressor; - Distancia minima em
relacao aos limites da porta do veiculo de 0,4x, sendo x = largura da logomarca; - As
inscricoes "TERRA DE TODOS NOS" e "USO EXCLUSIVO EM SERVICO" devem ser
equidistantes em relacao ao friso, quando este existir no veiculo. - Demais informacoes
constantes no site: www.comunicacao.ba.gov.br - Os veiculos cotados nas propostas de
precos devem ter suas caracteristicas originais mantidas, nao podendo nenhuma alteracao ou
adaptacao ser realizada de modo a comprometer o desempenho original de fabrica. - O
pagamento sera efetuado para os veiculos entregues e que estiverem cadastrados no Banco
de Informacoes Nacionais - BIN. - Compete a SAEB o desempenho das atividades de inspecao
de veiculos automotores, em conjunto com a unidade adquirente, e do seu
emplacamento/registro junto aos orgaos competentes. CONDICOES DE FORNECIMENTO: O
veiculo devera ser entregue 0 km, devendo ter modelo/ano igual ou superior ao da data de
abertura da Licitacao. - O veiculo devera ser entregue com o tanque abastecido na sua
totalidade ou com autorizacao do contratado para o abastecimento completo no posto de
combustivel mais proximo da concessionaria. - Devera ser apresentada a tabela temparia de
servicos e catalogo de pecas da marca e modelo do veiculo proposto, em formato txt ou xls,
vigente na data de abertura da licitacao.
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Lote 001
002

128061

VEICULO, de passageiro, adaptado para atividades de Cinema Itinerante, micro-ônibus, na cor
branca, ar condicionado com garantia de fábrica com pintura da logomarca padrão, BAHIA
GOVERNO TERRA DE TODOS NÓS - USO EXCLUSIVO EM SERVICO, nas laterais dianteiras do
veículo. DADOS TECNICOS: CHASSI: - Minimo 04 cilindros - Potencia liquida maxima nao
inferior 150 cv - Motor dianteiro turbinado - Sistema de alimentacao injecao eletronica Transmissao minima 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a re - Direcao hidraulica - Freio a
tambor nas rodas dianteiras e traseiras - Movido a diesel - Distancia entre eixos nao inferior a
4.300 mm - Comprimento total minima a 6685mm - Largura nao inferior a 2.100 mm - Peso
Bruto Total (PTB) minimo de 7700 kg CARROCERIA: - Capacidade para 11 (onze) passageiros
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sentados, mais 02 (dois), um do motorista e outro do motorista auxiliar (*) - Poltronas
individuais, reclinaveis, tipo executiva, com cinto de seguranca - Poltrona hidraulica para o
motorista, com apoio de cabeca, descanso de braco lateral, com cinto de seguranca - Para-sol
para motorista - Saida de emergencia - Parede de separacao total com porta - Cortinas nas
janelas e parede de separacao - Porta pacote com iluminacao - Porta inteirica pantografica Janelas com vidros moveis fume - Radio CD player com MP3 - Aparelho de DVD - Chave
seletora no painel - Bagageiros na traseira e laterais com fechadura - Isolamento do motor e
termico - Rodo ar - Vigia traseiro com vidro fume - Assoalho revestido - ADAPTACÕES: Parede
de separação total com porta deslizante, entre a cabine e o salão central / Parede de
separação com porta deslizante, entre o salão central e o salão de carga de equipamentos /
Porta inteiriça pantográfica externa / Porta traseira, de duas folhas sedan externa, com
abertura total, para acesso ao salão de carga de equipamentos / Lastros de madeira no salão
de bagagens, no piso e paredes (para fixar com cintas de carretilha: caixas acústicas, maletas
e equipamentos). OPCIONAIS INCLUÍDOS: Gerador de 10 KVA (*) 01 (um) Rádio com CD player
e MP3 01 (um) aparelho de DVD player 01 (uma) TV LCD 32 POLEGADAS 06 (seis) Caixas
acústicas Tri-axial (8") 01 Aparelho GPS 01 Frigobar 80 litros Porta-copos em todas as
poltronas Bagageiro no teto, com escada na traseira (1,80m de largura x 3,00m de
comprimento) (*) Isolamento do motor e térmico Rodo ar em todas as rodas Vigia traseiro com
vidro fume Assoalho revestido Chave seletora no painel 04 (quatro) Tomadas de energia nas
laterais das poltronas 01 (uma) Tomada de energia externa na lateral traseira ACESSORIOS: Chave de roda, macaco, triangulo, ar condicionado com garantia de fabrica LOGOMARCA
PADRAO: - Dimensoes 60 x 35 cm, em fundo branco. - Logomarca do Governo do Estado da
Bahia, nas cores: azul pantone 287C, azul pantone 289C e vermelho pantone 1797C e pantone
black C. INSCRICOES: BAHIA - Fonte Myriad Pro - Bold (Alterado o Kerning manualmente)
GOVERNO - Fonte Myriad Pro - Semibold TERRA DE TODOS NOS - Fonte Myriad Pro - Bold
USO EXCLUSIVO EM SERVICO - Fonte Frutiger Bold - Tinta vinilica preta brilhante nos textos;
- Pintado com tinta automotiva e compressor; - Distancia minima em relacao aos limites da
porta do veiculo de 0,4x, sendo x = largura da logomarca; - As inscricoes "TERRA DE TODOS
NOS" e "USO EXCLUSIVO EM SERVICO" devem ser equidistantes em relacao ao friso, quando
este existir no veiculo. - Demais informacoes constantes no site: www.comunicacao.ba.gov.br
- Os veiculos cotados nas propostas de precos devem ter suas caracteristicas originais
mantidas, nao podendo nenhuma alteracao ou adaptacao ser realizada de modo a
comprometer o desempenho original de fabrica. - O pagamento sera efetuado para os veiculos
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entregues e que estiverem cadastrados no Banco de Informacoes Nacionais - BIN. - Compete a
SAEB o desempenho das atividades de inspecao de veiculos automotores, em conjunto com a
unidade adquirente, e do seu emplacamento/registro junto aos orgaos competentes.
CONDICOES DE FORNECIMENTO: O veiculo devera ser entregue 0 km, devendo ter
modelo/ano igual ou superior ao da data de abertura da Licitacao. - O veiculo devera ser
entregue com o tanque abastecido na sua totalidade ou com autorizacao do contratado para o
abastecimento completo no posto de combustivel mais proximo da concessionaria. - Devera
ser apresentada a tabela temparia de servicos e catalogo de pecas da marca e modelo do
veiculo proposto, em formato txt ou xls, vigente na data de abertura da licitacao.
Lote 002
003

128062

VEICULO adaptado tipo furgao, movido a diesel, motorizacao minima 2.1, direcao hidraulica,
adaptacao para LABORATORIO MOVEL. Pintura e Grafismo padrao, USO EXCLUSIVO EM
SERVICO - GOVERNO DA BAHIA, na lateral das portas dianteiras do veiculo. DADOS
TECNICOS: - movido a diesel - direcao hidraulica - 04 (quatro) cilindros - potencia minima de
115 cv - torque maximo 29,5 - distancia minima entre eixos: 2850 - comprimento total minimo:
4700 - largura total minima: 1970 - altura total minima: 2100 - peso bruto total: 3300 - 01 (uma)
porta lateral deslizante - 02 (duas) portas traseiras, com abertura de ate 270 graus.
ACESSORIOS: - Jogo de tapetes de borracha - Chapa protetora do motor e Carter
LOGOMARCA: Cor e grafismo conforme padrao do GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, alem de
inclusao do Brasão da UESB e da inscricao "LABORATORIO MÓVEL" com dimensoes a serem
definidas com a empresa vencedora. ADAPTACAO: - Assoalho em compensado naval 15 mm. Revestimento do piso em Decorflex lavável. - Revestimento das paredes internas e teto em
compensado naval 4 mm revestido em Fórmica na cor branca brilhante e teto. - Parte elétrica
completa com luminárias, conversor de 3.000 Watts de 220V/110V, Interruptores, tomadas e
fiação completa. - Isolamento termo acústico total da carroceria em isopor expandido. Armários e móveis embutido no próprio furgão em esqueleto de madeira, compensado
revestido em Fórmica brilhante na cor branca e acabamento em Fórmica na cor a ser definido,
com puxadores e dobradiças sendo: - 01 (uma) bancada na lateral esquerda, nas dimensões
aproximadas de: 3.650 mm (C) x 800mm (A) x 500mm (P). - 01 (um) gabinete de pia nas
dimensões aproximadas de: 1.750 mm (C) x 800mm (A) x 500mm (P). Com quatro portas e uma
prateleira. - 01 (um) armário para embutir o ar condicionado e o refrigerador de 80 litros na
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lateral esquerda, nas dimensões aproximadas de: 675mm (C) x 1100 mm (A) x 500 mm (P). - 01
(um) armário aéreo com portas na lateral esquerda, nas dimensões aproximadas de: 2.550mm
(C) x 400 (A) x 400mm (P) com aparadouro frontal de 80mm e gavetas. - 01 (uma) Bancada no
fundo do furgão nas dimensões aproximadas de: 1850 mm (C) x 800mm (A) x 400mm (P). - 01
(uma) bancada na lateral direita com armário inferior com duas portas e uma prateleira nas
dimensões aproximadas de: 1.550 mm (C) x 800mm (A) x 400mm (P). - 01 (um) armário na
lateral direita do teto ao chão com quatro portas e duas prateleiras nas dimensões
aproximadas de: 1.000 mm (C) x 1.900mm (A) x 400mm (P). - 02 (duas) prateleiras aéreas na
lateral direita nas dimensões aproximadas de: 1.550 mm (C) x 20 mm (E) x 300mm (P). - 01 (um)
um aparelho de ar condicionado tipo split de 7.500 Btus 220V - 01 (um) refrigerado tipo
frigobar com capacidade de 80 litros 110V - 01 (uma) Caixa d'água em polipropileno com
capacidade aproximada de 50 litros, torneira na pia acionada por bomba elétrica rotativa de 12
volts; saída de água servida unificada. - 01 (um) Toldo externo de enrolar automático através
de mola retrátil em plástico tipo NIGTH AND DAY na cor a definir. - 01 (um) Gerador Modelo E
3.600, Série E monofásico, potência máxima 3.600 watts, potência trabalho contínuo 3.100
watts, tensão 110V e 220V, freqüência 60Hz. Motor - Honda GX200, 197 Cilindradas cm3, 01
Cilindro, 6,5 HP de potência, combustível gasolina, sistema de resfriamento a ar, sistema de
acionamento manual, sensor de nível de óleo, nível de ruído, 98 LWA (Potência Acústica) e 73
dB a 7 metros (Pressão Acústica), Dimensão 63 cm comprimento por 45 cm de largura por 40
cm de altura 43 Kg peso seco, capacidade do Tanque 3,7 litros e autonomia 50% de Carga 3 a
4 horas. - Central eletrica composta, bateria de 150Ah, inversor de frequencia 12Vcc para
110Vca com 1000W, carregador de bateria, solenoide de desconexao da bateria original. Tomadas e interruptores internos - Lado esquerdo: 02 (duas) de 127Vca via inversor, 02 (duas)
de 127Vca via captacao externa e 01 (uma) tomada de 12V (tipo acendedor de cigarros) sendo
todas elas instaladas na lateral. Os interruptores das luminarias deverao ser instalados na
lateral acima do balcao. Lado Direito: 02 (duas) tomadas duplas 127Vca, sendo um par via
inversor e um par via captacao externa, alem de tomada de 12Vcc (tipo acendedor de
cigarros). - Tomadas externa de captacao externa com cabo de 20 (vinte) metros. - Os veiculos
cotados nas propostas de precos devem ter suas caracteristicas originais mantidas, nao
podendo nenhuma alteracao ou adaptacao ser realizada de modo a comprometer o
desempenho original de fabrica. - O pagamento sera efetuado para os veiculos entregues e
que estiverem cadastrados no Banco de Informacoes Nacionais - BIN. - Compete a SAEB o
desempenho das atividades de inspecao de veiculos automotores, em conjunto com a unidade

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS

APRESENTAR

PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS

Comissão Permanente de Licitação - UESB

Catálogo
11/01/2013 2:30:00 PM
U.E.S.B - Vitória da Conquista

Data 28/12/2012

ADALBERTO COSTA JÚNIOR
Presidente da COPEL

Folha: 0005
Data: 28/12/2012
Licitação nº: 130 / 2012
Modalidade: Pregão

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH
Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 2.267, DE 20.11.2012, PUBLICADA NO DOE DE 20.11.2012

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Fornecedor:

Endereço:

Telefone:

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Veículo Convencional e Adaptados)

CPF/CGC:

Inscrição Estadual:

Unid. Requisitantes:

Item Código/Descrição do Bem

Tipo Mat.

UF

Quant.

Preço Unitário

Preço Total

Marca/Modelo

Pzo.Ent

adquirente, e do seu emplacamento/registro junto aos orgaos competentes. CONDICOES DE
FORNECIMENTO: - O veiculo a ser entregue devera ser 0 KM (zero quilometro), devendo ter
como Ano/Modelo de fabricacao, o indicado no edital da licitacao. - O veiculo devera ser
entregue com o tanque abastecido na sua totalidade ou com autorizacao do contratado para o
abastecimento completo no posto de combustivel mais proximo da concessionaria. - Devera
ser apresentada a tabela temparia de servicos e catalogo de pecas da marca e modelo do
veiculo proposto, em formato txt ou xls, vigente na data de abertura da licitacao.
Lote 003

Observação:
1.Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almoxarifado Central- CEP:
45.031-900
1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços:
1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.
1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como:
catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de
todos os produtos ofertados.
1.1.3.1 Os catálogos, documentos ou quaisquer outras informações técnicas dos produtos ofertados (item nº: 1.1.3) apresentados pelos licitantes devem estar contidos dentro do envelope de proposta de preços
(Envelope A).
1.1.4 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).
1.1.4.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.
1.1.4.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

Validade Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital

FORNECEDOR
Data: ____/____/_____

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS

APRESENTAR

Ass/Carimbo:

PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS

Comissão Permanente de Licitação - UESB

Catálogo
11/01/2013 2:30:00 PM
U.E.S.B - Vitória da Conquista

Data 28/12/2012

ADALBERTO COSTA JÚNIOR
Presidente da COPEL

