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EDITAL DE PREGÃO Nº62 /2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2022 MODALIDADE: 

PREGÃO ELETRÔNICO TIPO: MENOR PREÇO ITEM 

 

 

OBJETO: Constitui objeto do presente certame a aquisição de ônibus escolar, novo, visando atender as 

necessidades da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Mercedes – PR, conforme condições, 

quantidades e exigências mínimas estabelecidas neste instrumento:  

 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

  

 

A empresa Rodo Oeste Veículos e peças Ltda. estabelecida na rua do Expedicionário, 140, Maria Luiza, 

Cascavel –PR. CEP 85.819-580, fone (45) 3039-4700 e-mail: diorgenes@rodoservice.com.br inscrita no 

CNPJ sob nº 20.290.311/0001-40, neste ato representada por Fernando Leonel Moreira, cargo, RG: 

7.041.418-0, CPF 021.046.399-64, residente e domiciliado na Rua Aurélio Buarque de Holanda, 3360, 

na cidade de Londrina, Estado de Paraná. vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de 

Pregão Eletrônico nº 62/2022 em epigrafe que tem por objeto a Formação de registro de preços com vistas à 

eventual aquisição de ônibus escolar conforme a demanda da Secretaria da Educação, Cultura e do Esporte, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE MARCA / 
MODELO 

VALOR UNIT. 

1 Veículo tipo Ônibus Escolar para o transporte de 
passageiros; - Ano/Modelo 2022, 0 (zero) Km. - 
Dispositivo de poltrona móvel - Capacidade de 32 
passageiros mais o motorista; - Poltronas com 
assento e encosto individual para cada passageiro, 
reclináveis, com revestimento em corvin; - Largura 
das poltronas 875mm. - Cinto de Segurança 
abdominal retrátil para todas as poltronas e de três 
pontos para o motorista; - Ar condicionado de teto; 
Cortinas em todas as janelas do salão; - Direção 
hidráulica; - Injeção Eletrônica; - Motor com 
potência de 152 CV; 
- Computador de Bordo; Freios ABS com 
acionamento a ar; - Combustível diesel S-10 com 
tanque de capacidade de 150 litros. - Tanque com 
reservatório de ureia líquida Arla 32 (Obrigatório); - 
Conjunto de faróis para rodagem diurna (DRL) em 
LED; - Cambio com 06 marchas sendo 05 (cinco) a 
frente e 01 (uma) Ré; - Rodado duplo no eixo 
traseiro; - Pneus conforme padrão do fabricante; - 
Estepe e roda conforme linha de montagem padrão 
do fabricante; - Ferramentas: macaco, estepe e 
triângulo de sinalização; - A fornecedora dispoe de 

1,00 MARCA 
MARCOPOLO 
MODELO 
VOLARE V8L 

R$ 424.500,00 
(QUATROCEN
TOS E VINTE 
E QUATRO 
MIL E 
QUINHENTOS 
REAIS) 

mailto:diorgenes@rodoservice.com.br


                                                                                   

 
 Loja Curitiba - Rua Antonio Martins de Araujo, 333 – Jd. Botânico  - Curitiba – Paraná – CEP 80.210-050 - Fone: (41) 3263 2700 
 Loja Londrina - Rod. Celso Garcia Cid, 923 - Jd. Ana Eliza – Cambé – Paraná – CEP 86.187-000 - Fone: (43) 3174 3700 
 Loja Cascavel - Rua do Expedicionário, 140 – Maria Luiza – Cascavel – Paraná – CEP 85.819-580 - Fone: (45) 3039 4700 

oficina de manutenção e assistência técnica no 
Estado do Paraná por prazo não inferior a 60 
(sessenta) meses a contar da data do fornecimento; 
- Apresentar o certificado de adequação a 
legislação de transito (CAT) para o modelo; do 
veículo (escolar) conforme resolução CONTRAN 
445/2013 - Garantia e assistência técnica do chassi 
e da carroceria de no mínimo 02 anos conforme 
manual do proprietário; - Apresentar declaração do 
Fabricante que a Proponente é autorizada a 
comercializar o chassi e a carroceria do produto 
ofertado; - A cor externa do veículo deve ser 
“Amarelo Escolar” (referência da cor: 1.25Y 7/12 - 
Tabela de Cartelas Munsell), pintada em sistema 
poliuretano bi componente, com espessura da 
camada seca entre 50 e 60 μm, sem prejuízo da 
faixa definida na sequência; - Na traseira e nas 
laterais da carroçaria, deve ser pintada, em toda a 
sua extensão, uma faixa horizontal com as 
seguintes especificações: cor preta com 400 mm ± 
10 mm de largura, a meia altura da carroçaria, na 
qual deve ser inscrita, em letras maiúsculas, o 
dístico “ESCOLAR”, na tipologia Arial, com altura da 
letra de 280 mm ± 10 mm, na cor “Amarelo Escolar”, 
pintado em sistema poliuretano bi componente, e 
espessura da camada seca entre 50 e 60 μm; - 
Deve ser pintada ou adesivada no vidro do para-
brisa uma película na cor preta para proteção solar 
do condutor, com largura de 280mm ±10mm, 
contendo de forma centralizada o dístico 
“ESCOLAR”, na cor amarela, com altura da letra de 
200mm, na tipologia Arial, devendo ser legível pelo 
lado externo do veículo. 

R$ 424.500,00 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) 

 
 
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura 
da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.  
 
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas 
neste edital e seus anexos. 
 

O Local, horários e prazo de execução dos serviços, será conforme Termo de 
Referência do Edital. 
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O prazo de pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar a partir da data da nota fiscal, 
e deverá ser realizado na conta corrente nº 20809-1 Banco Itaú, Agência 6899. 

 
Declaro para os devidos fins que aceito todas as condições do presente Pregão, 

responsabilizando-me pela proposta acima proferida e a cumprir todas as legislações 
pertinentes.  
 
 Prazo de garantia de 24 (vinte e quatro) meses a partir da entrega definitiva do veículo 
 

Cascavel, 14 de junho de 2022 
 
 
 
 
 
 

 
________________________________________ 

Fernando Leonel Moreira 
Representante legal 

CPF: 021.046.399-64 
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EDITAL DE PREGÃO Nº62 /2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2022 MODALIDADE: 

PREGÃO ELETRÔNICO TIPO: MENOR PREÇO ITEM 

 

 

OBJETO: Constitui objeto do presente certame a aquisição de ônibus escolar, novo, visando atender as 

necessidades da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Mercedes – PR, conforme condições, 

quantidades e exigências mínimas estabelecidas neste instrumento:  

 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

  

 

A empresa Rodo Oeste Veículos e peças Ltda. estabelecida na rua do Expedicionário, 140, Maria Luiza, 

Cascavel –PR. CEP 85.819-580, fone (45) 3039-4700 e-mail: diorgenes@rodoservice.com.br inscrita no 

CNPJ sob nº 20.290.311/0001-40, neste ato representada por Fernando Leonel Moreira, cargo, RG: 

7.041.418-0, CPF 021.046.399-64, residente e domiciliado na Rua Aurélio Buarque de Holanda, 3360, 

na cidade de Londrina, Estado de Paraná. vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de 

Pregão Eletrônico nº 62/2022 em epigrafe que tem por objeto a Formação de registro de preços com vistas à 

eventual aquisição de ônibus escolar conforme a demanda da Secretaria da Educação, Cultura e do Esporte, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE MARCA / 
MODELO 

VALOR UNIT. 

1 Veículo tipo Ônibus Escolar para o transporte de 
passageiros; - Ano/Modelo 2022, 0 (zero) Km. - 
Dispositivo de poltrona móvel - Capacidade de 32 
passageiros mais o motorista; - Poltronas com 
assento e encosto individual para cada passageiro, 
reclináveis, com revestimento em corvin; - Largura 
das poltronas 875mm. - Cinto de Segurança 
abdominal retrátil para todas as poltronas e de três 
pontos para o motorista; - Ar condicionado de teto; 
Cortinas em todas as janelas do salão; - Direção 
hidráulica; - Injeção Eletrônica; - Motor com 
potência de 152 CV; 
- Computador de Bordo; Freios ABS com 
acionamento a ar; - Combustível diesel S-10 com 
tanque de capacidade de 150 litros. - Tanque com 
reservatório de ureia líquida Arla 32 (Obrigatório); - 
Conjunto de faróis para rodagem diurna (DRL) em 
LED; - Cambio com 06 marchas sendo 05 (cinco) a 
frente e 01 (uma) Ré; - Rodado duplo no eixo 
traseiro; - Pneus conforme padrão do fabricante; - 
Estepe e roda conforme linha de montagem padrão 
do fabricante; - Ferramentas: macaco, estepe e 
triângulo de sinalização; - A fornecedora dispoe de 

1,00 MARCA 
MARCOPOLO 
MODELO 
VOLARE V8L 

R$ 411.500,00 
(QUATROCEN
TOS E ONZE  
MIL E 
QUINHENTOS 
REAIS) 

mailto:diorgenes@rodoservice.com.br
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oficina de manutenção e assistência técnica no 
Estado do Paraná por prazo não inferior a 60 
(sessenta) meses a contar da data do fornecimento; 
- Apresentar o certificado de adequação a 
legislação de transito (CAT) para o modelo; do 
veículo (escolar) conforme resolução CONTRAN 
445/2013 - Garantia e assistência técnica do chassi 
e da carroceria de no mínimo 02 anos conforme 
manual do proprietário; - Apresentar declaração do 
Fabricante que a Proponente é autorizada a 
comercializar o chassi e a carroceria do produto 
ofertado; - A cor externa do veículo deve ser 
“Amarelo Escolar” (referência da cor: 1.25Y 7/12 - 
Tabela de Cartelas Munsell), pintada em sistema 
poliuretano bi componente, com espessura da 
camada seca entre 50 e 60 μm, sem prejuízo da 
faixa definida na sequência; - Na traseira e nas 
laterais da carroçaria, deve ser pintada, em toda a 
sua extensão, uma faixa horizontal com as 
seguintes especificações: cor preta com 400 mm ± 
10 mm de largura, a meia altura da carroçaria, na 
qual deve ser inscrita, em letras maiúsculas, o 
dístico “ESCOLAR”, na tipologia Arial, com altura da 
letra de 280 mm ± 10 mm, na cor “Amarelo Escolar”, 
pintado em sistema poliuretano bi componente, e 
espessura da camada seca entre 50 e 60 μm; - 
Deve ser pintada ou adesivada no vidro do para-
brisa uma película na cor preta para proteção solar 
do condutor, com largura de 280mm ±10mm, 
contendo de forma centralizada o dístico 
“ESCOLAR”, na cor amarela, com altura da letra de 
200mm, na tipologia Arial, devendo ser legível pelo 
lado externo do veículo. 

R$ 411.500,00 (QUATROCENTOS E ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS) 

 
 
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura 
da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.  
 
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas 
neste edital e seus anexos. 
 

O Local, horários e prazo de execução dos serviços, será conforme Termo de 
Referência do Edital. 
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O prazo de pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar a partir da data da nota fiscal, 
e deverá ser realizado na conta corrente nº 20809-1 Banco Itaú, Agência 6899. 

 
Declaro para os devidos fins que aceito todas as condições do presente Pregão, 

responsabilizando-me pela proposta acima proferida e a cumprir todas as legislações 
pertinentes.  
 
 Prazo de garantia de 24 (vinte e quatro) meses a partir da entrega definitiva do veículo 
 

Cascavel, 14 de junho de 2022 
 
 
 
 
 
 

 
________________________________________ 

Fernando Leonel Moreira 
Representante legal 

CPF: 021.046.399-64 
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