
Cotação Nº: Processo Adm: Validade da Proposta: 60 Dias(s)311/2021 4597/2020

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS
Estrada da Usina, 600

Armação dos Búzios - RJ
Centro

Objeto de Coleta:

Aquisição de 03 veículos terrestres e automotores para transporte de passageiros, através da adesão das programações nº 330023320190001 e 330023320190002, ambas disponibilizadas através 
da emenda parlamentar pelo Ministério da cidadania - Secretaria de Gestão de Fundos e Transparências e aprovadas pelo conselho de Assistência Social para utilização da APAE Búzios.

Documento de Cotação de Preços de Materiais e/ou Serviços
FMASUn. Gestora:

(    ) Aquisição de Material (    ) Obras e Serviços de Engenharia (    ) Serviço conforme especificação (  X  ) Outros

Nome/Razão Social:

Cidade: Telefone:Endereço: Fax:

Dados do Fornecedor

Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário TotalMarca

CPF/CNPJ: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Item

Estado: CEP:

1 Veículo (zero quilômetro); capacidade mínima para 05 Automóvel lugares; motorização 
mínima 1.3; 5 portas, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos pelo menos nos vidr
os dianteiros, travas elétricas nas portas, jogo de tapetes de borrachas, com protetor d
e cárter de fábrica (original), direção assistida eletricamente ou hidraulicamente ou elét
rica-hidráulica, cor branca com padronização visual com identificação do Ministério da Ci
dadania, combustível gasolina e etanol ou superior, ar condicionado de fábrica, equipad
o com todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN, documentação (emplacamento/lice
nciamento) em nome do ente federado, garantia de fábrica de no mínimo 12 (doze) mes
es.

Descr.: UNID 1,00

2 Veículo tipo MICRO-ÔNIBUS com acessibilidade(zero quilômetro), capacidade mínima pa
ra 13 lugares (além do motorista e auxiliar) sendo pelo menos 1 reversível para cadeira
nte, com adaptação de elevador (capacidade de carga com mínima de 250kg) ou rampa p
ara acesso do cadeirante com sistema elétrico e/ou hidráulico, motorização mínima 1.6, 
direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos pelo menos nos vidros dianteiros, travas 
elétricas nas portas, jogo de tapetes de borracha (na cabine), com protetor de cárter de
fábrica (original), direção assistida eletricamente ou hidraulicamente ou elétrica- hidrául
ica, cor branca com padronização visual com identificação do Ministério da Cidadania, co
mbustível diesel/ou superior, ar condicionado.

Descr.: UNID 1,00
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3 Veículo tipo VAN com acessibilidade (zero quilômetro), capacidade mínima para 9 lugar
es (além do motorista) sendo pelo menos 1 reversível para cadeirante, com adaptação 
de elevador ou rampa para acesso do cadeirante com sistema elétrico e/ou hidráulico, 
motorização mínima 1.6, 5 portas, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos pelo m
enos nos vidros dianteiros, travas elétricas nas portas, jogo de tapetes de borracha (na
cabine), com protetor de cárter de fábrica (original), direção assistida eletricamente ou 
hidraulicamente ou elétrica-hidráulica, cor branca com padronização visual com identific
ação do Ministério da Cidadania, combustível diesel ou superior, ar condicionado de fáb
rica, equipado com todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN, documentação (empla
camento/licenciamento) em nome do ente federado, garantia de fábrica de no mínimo 1
2 (doze) meses.

Descr.: UNID 1,00

Total Geral:

Assinatura do Fornecedor - (Carimbo)

Cotação em: ____ / ____ / ____

CPF:

Forma de Entrega Conforme solicitação
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