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ITEM 01 – 01 (UMA) UNIDADE – ÔNIBUS CHASSI VW/MAM 18.330 OT COM 
CARROCERIA COMIL INCIQUITUS 1200 – CONFORME DESCRITO ABAIXO:  

 
Ônibus rodoviário zero Km (bem adquirido diretamente do fabricante ou distribuidor autorizado pelo 
fabricante); ano de fabricação: do ano corrente ou superior; destinado para viagens de média e longa 
distância; motor traseiro de no mínimo 06 (seis) cilindros; no mínimo 4x2; movido a diesel; com 
gerenciamento eletrônico; potência mínima de 330 CV; direção hidráulica; no mínimo 06 (seis) marchas 
à frente e 01 (um) à ré; tanque de combustível com capacidade mínima de 350 litros; com suspensão 
pneumática integral (sem molas metálicas) na dianteira e traseira; com válvula reguladora de altura 
acionada no painel; freios totalmente pneumáticos de ação direta com circuitos independentes para 
freios traseiros, dianteiros e de estacionamento/emergência, com Sistema de freios ABS em todas 
as rodas conforme resolução vigente do Conselho Nacional de Transito.; com sistema ESP (Controle 
eletrônico de estabilidade); freio motor com acionamento no painel ou alavanca; faixas reflexivas em 
conformidade com a resolução 132 CONTRAN nas laterais; piloto automático; Computador de bordo; 
painel de instrumentos completos; Tacógrafo eletrônico; limitador de velocidade máxima; barra 
estabilizadora dianteira e traseira; rodas em aço para pneus radiais 295/80 r22.5, com sistema 
rodoar integrado e controle de pressão na cabine, A fabricação dos pneus deverá ser do ano corrente 
ou no máximo de 12  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
(doze) meses contados da data de entrega do veículo. inclusive o estepe. CARACTERÍSTICAS DA 
CARROCERIA: comprimento mínimo de 14.000 mm, largura externa mínima de 2.600 mm, altura 
externa mínima de 3.800 mm (o ar condicionado não entra nessa dimensão), altura interna mínima de 
1.880 mm; capacidade mínima de 44 (quarenta) assentos no salão de passageiros, com cabine isolada 
para 02 (dois) motoristas contendo Ar condicionado original de fábrica dual que atenda a parte 
dianteira e o salão dos passageiros transportados de maneira independente, Painel dotado de porta 
copos de acessibilidade do motorista e do acompanhante; porta dianteira pantográfica; bagageiro 
com portas pantográficas, trava pneumática e iluminação; com saída de ar em toda extensão do 
veículo; degraus da escada em borracha antiderrapante; assoalho em compensado de madeira resinada 
revestido com tapete em PVC; Poltronas rodoviárias reclináveis semi leito de acordo com as dimensões 
previstas no anexo III da resolução 5368 da MTT com descansa pés para os passageiros, em tecido; 
descansa braço retrátil e apoio para os pés com regulagem; poltrona do motorista com encosto alto, 
amortecimento pneumático, revestimento em tecido; poltrona Super Soft para o motorista reserva; 
cinto de segurança em todas as poltronas incluindo os motoristas; itinerário eletrônico; espelhos 
retrovisores com acionamento elétrico e desembaçador; vigia na traseira com vidro e cortina; janelas 
laterais móveis, em vidro laminado fumê, com cortinas em tecido; Sanitário (WC) na traseira com 
válvula de descarga junto ao painel; carregador de celular no painel; farol de neblina no pára-choque; 
salão com iluminação em LEDS; iluminação de orientação no corredor sob poltronas; tomadas para 
carregador de celular nas poltronas dos passageiros, ponteira do cano de descarga cromada; sistema 
de rodo-ar; buzina a ar comprimido; rádio com CD/MP3/USB na cabine do motorista instalado com 
alto falantes ao longo do salão; DVD instalado com no mínimo 02 (dois) monitores tela plana de 15”; 
Alarme de ré com câmera e 01 (um) câmera no salão de passageiros com monitor para o motorista; 
Acionamento de abertura à distância das portas com sensor sonoro na cabine e fechamento com 
bloqueio na porta dianteira; Triângulo de segurança; chave de rodas; cabo de força; cambão 
rebocador. Extintor de incêndio instalado em local de fácil acesso (tipo e capacidade de acordo com 
as normas da ABNT), compatível ao veículo. Pintura na cor verde floresta brilhante n° 14052. 
Procedimentos para pintura de viaturas NEB/T Pr-20/Pr-20M1. Padronização de cores para viaturas 
NEB/T Pd-3/Pd-3M2. Os aros das rodas devem ser pintados de verde-floresta brilhante. 
 
Preço Unitário: R$ 669.533,00 (Seiscentos e sessenta e nove mil quinhentos e trinta e três 
reais). 
 
Preço Total: R$ 669.533,00 (Seiscentos e sessenta e nove mil quinhentos e trinta e três 
reais). 
 
Prazo de entrega: Em 90 (Noventa) dias após a emissão da ordem de fornecimento emitida 
pela secretaria demandante. 
 
Local de entrega: 4º BEC, BR 020/242 – km 03, Bairro: Morada Nobre, CEP 47.803-902, 
Barreiras-BA, Telefone (77) 3611-9250. 



 

 

 
 
 
 
Garantia: 12 (doze) meses.  
 
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  
 
Condições de Pagamento: 30 dias após a apresentação da Nota fiscal, que deverá ser atestada 
por funcionário responsável. 
 
O veículo será faturado pela: Manupa Com. de Equipamentos e Ferramentas Eireli. Com 
sede à Estrada Cascalheira – S/N – SU 12 GP16, Camaçari/BA- CEP 42.813-080; Telefone: 
11 2478-2818; inscrita no CNPJ nº. 03.093.776/0007-87. 
 
Contato: Eduardo Henrique da Silva Basto – Ten. Cel.  
Telefone: (77) 3611-9244  
E-mail: salc4bec@hotmail.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*IMAGEM ILUSTRATIVA* 












