
QUANT UNID MODAL DESCRIÇÃO EDITAL
1 UNID MICROONIBUS

Veículo do tipo micro-ônibus de Fabricação Nacional, Ano/Modelo 2018/2019 ou 2019/2019. Carro Completo – Carroceria e Chassis integrados Capacidade de
28 a 34 passageiros + Auxiliar + Motorista. Poltronas executivas soft, MÍNIMO 940 mm revestidas em tecido com porta copos embutidos, e com entrada USB
para carregamento de celular. Sistema de ar condicionado de teto, dutado no porta pacote Porta pacotes com iluminação individual e autofalantes. Numeração
de poltronas. Janelas com vidros colados, cortinas em todas as janelas, Bagageiro na traseira com fechadura, Vidro vigia traseiro, Geladeira Elétrica Sistema de
som com rádio AM/FM, DVD e 03 telas de LCD instalados. Entrada de ar e saídas de emergência no teto e nas laterais. Parede total de separação, com porta
deslizante. Poltrona hidráulica para o motorista com deslocamento lateral, Sirene de ré. Lanternas traseiras com iluminação de led. Corredor central para os
passageiros. Quebra sol do tipo sanefa para o motorista. Volante escamoteavel com regulagem de altura. Acesso ao posto do motorista facil, Direção hidráulica.
Porta pantográfica com acionamento a ar externo e interno Motor com potência mínima de 162 CV a 2.200 rpm com turbo e intercooler. 01 Unid. Motor com
cilindros em linha, combustível diesel, injeção eletrônica, Computador de Bordo. Torque mínimo de 600 Nm de 1.200 a 1.600 rpm, Rodado Duplo na traseira
Sistema de bateria de 24 volts, tanque de combustível de, no mínimo, 150 litros de diesel, Freios a Ar, com tambores e lonas nas rodas dianteiras e traseiras.
Comprimento mínimo de 10.145 mm, Largura Externa mínima 2.360mm, Entre eixos de no mínimo 5.500 mm, Altura Interna mínima 1.954mm, Altura externa
mínima 3140 mm, Peso Bruto Total máximo de 10.000 Kg Capacidade de peso no eixo dianteiro minimo de 3.200 kg e 6800 mil kg no eixo traseiro. Assistência
técnica completa chassi carroceria e Garantia. OBRIGATÓRIO O SISTEMA DE ACESSIBILIDADE DTA. Prazo máximo de entrega 90 dias.
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