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Fundação Universidade Federal do Amapá 
Minuta do Edital do Pregão Eletrônico Nº 14/2020 
Processo Administrativo n. º 23125.019648/2020-39  

 
A, Mônaco Diesel Ltda, concessionaria autorizada Man Latin America, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 05.024.583/0001-04, 
sediada à Rodovia BR 316 Km 06 S/nº, Aguas Lindas, Ananindeua, estado do Pará, como empresa licitante do pregão so-
bredito, vem apresentar nossas condições técnicas e comerciais, cumprindo aos requisitos mínimos exigidos no termo de 
referência do edital de convocação. 
 

Especificação Técnica do Produto 

Item: 003 – Veículo tipo ônibus rodoviário 

Marca: Volkswagen – Fabricante: Man Latin America 

Modelo: 17.230 Ônibus – Transmissão Manual com Tração 4x2 - Ano/Modelo: 2020/2021 

Veículo ônibus rodoviário: Capacidade mínima para 43 passageiros, sem banheiro interno, ano de fabricação 2020/2021, zero quilome-
tro; Plataforma elevatória para cadeirante; Cor branca; Som, ar condicionado; Direção hidráulica, dois eixos; Motor diesel, com potência 
mínima de 220 Cv; Caixa de mudança com no mínimo seis velocidades e ré; Tanque com capacidade mínima para 250 litros; Suspen-
são mola; Poltronas revestidas em tecido, reclináveis semi leito com todos os acessórios de segurança obrigatório; Iluminação de salão; 
Parede divisória total com porta entre motorista e salão; Bagageiro lateral; Assistência técnica na cidade de Macapá/AP, podendo ser 
terceirizada; Emplacado na cidade de Macapá, IPVA e seguro quitado; 

Demais itens de segurança fornecido: Macaco hidráulico, Triângulo de sinalização, Pneu estepe (Socorro)  
 

Preço e Quantidade(s) 
 

 

 

Quant. do Item Quant. Ofertada Valor Unitário Valor Total do Item 
02 02 R$ 577.500,00 R$ 1.155.000,00 

 

 

Valores por extenso  
Quinhentos e setenta e sete mil e 

quinhentos reais 
    Um milhão e cento e cinquenta e cinco mil reais 

 

 

 

 

Valor total global: 

Valores totais do item por extenso R$ 1.155.000,00         Um milhão e cento e cinquenta e cinco mil reais 

 
 

O veículo será equipado com todos os itens de série e demais itens de segurança exigidos pela legislação de trânsito e ambiental vi-
gentes com observância especialmente focadas ás exigências da Lei nº 8.723 de 28/10/1993, Resolução nº 418 de 25/11/2009 e todas 
as regulamentações CONAMA. 
 

 

 

Validade da Proposta    
60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação 

Prazo de entrega   
O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, ou 90 (noventa) dias para aqueles com importação comprovada. 

Local de entrega   
Nas dependências do Campus Marco Zero da Universidade Federal do Amapá 

Procedência dos produtos  
Produção Nacional – Man Latin America Industria Ltda CNPJ: 06.020.318/0005-44 

http://www.grupomonaco.com.br/
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Garantia e Assistência Técnica  
Período de 12(doze) meses sem limite de quilometragem a contar da data da entrega do veículo 

Licenciamento/Emplacamento  
Será licenciado e emplacado na categoria oficial, junto ao Detran – AP, com todas as despesas do primeiro emplacamento inclusas. 

Forma de Pagamento  

30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura. 

Local de Garantia e Assistência Técnica  
 

Mônaco Diesel em Macapá e região Metropolitana 
 
 

Rod. Duca Serra, Km 3, n° 1721 
Bairro: Cabralzinho, CEP: 68.906-801 
Telefone: (96) 3082-2571 / 3261-2800  
Contato: Rafael Benevides (Gerente de Pós Vendas e Assistência Técnica)  
Email: rafaelbenevides@grupomonaco.com.br  
 

Dados Bancário  
 

Banco do Brasil 
Agência: 3399-5 
Conta Corrente: 1429-X 
Favorecido: Mônaco Diesel Ltda 
CNPJ: 05.024.583/0001-04 
 
 

Declaramos que: 
 

Na qualidade de concessionário autorizada Volkswagen, manteremos a garantia e assistência técnica, cumprindo as conformidades do 
termo de referência do edital, com reposição de peças e componentes genuínos, suporte técnico qualificado, serviços realizados em 
concessionaria padrão Volkswagen. Será ministrado entrega técnica com literatura de bordo, manuais de assistência técnica e informa-
ção quanto ao plano de manutenção do veículo. 
 
Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições do edital e seus anexos, que cumprimos todos os requisitos para a 
habilitação, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalicias. 
 

Declaramos que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a administração pública, municipal, estadual ou federal, 
nos termos do inciso IV. art. 87, da lei federal n. 8.666/93 e suas alterações, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade 
jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira. 
 

Que inexistem fatos impeditivos a nossa participação e habilitação nesse processo licitatório, ciente obrigatoriedade de declarar ocor-
rências posteriores. 
 

 
A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indi-
retamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato dessa administração pública, por qual-
quer meio ou por qualquer pessoa.  
 

Estamos em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, no que se refere à observância do disposto no inciso 
XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal de 1988, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 
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1993, acrescido pela lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de menor aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos. 
 
Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 
nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal. 
 
Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da 
minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
 
Informamos ainda que todos os custos diretos e indiretos para o perfeito fornecimento do(s) objeto(s) da presente licitação, inclusive 
das despesas com treinamentos operacionais, fretes, despesas previdenciárias, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tribu-
tárias, material, embalagens, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil, garantia preventiva e corretiva do produto, 
impostos, estão inclusos nessa proposta. 
 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometeremos a assinar o contrato administrativo assim que formos 
formalmente notificados e no prazo determinado no edital, indicando para esse fim o representante legal o, Sr. Evandro José da Silva, 
RG 213.6005 PC/PA, brasileiro, casado, consultor de vendas, residente à Av Arterial 5, Nº 333, Torre: 2 Apto: 1304,                                         
Condomínio Fit Mirante do Lago, Conjunto Cidade Nova VII, Bairro: Coqueiro, Ananindeua-Pa, Cep: 67.140-709. 
 

 
Belém (PA), 23 de Dezembro de 2020. 

 
 
 
 

  
Evandro José da Silva 
RG 2136005 PC/PA 
Representante Legal 
Consultor de Vendas a Governo/Licitações e Contratos    
      :centraldelicitacoes@grupomonaco.com.br ou evandrosilva@grupomonaco.com.br  
 

      (91) 3075.5000 / 3075.5008       (91)99104.7647 
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