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Órgão: Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Diretoria de Administração

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n. º 10/2021 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021, que tem por

objeto o registro de preços com vistas à futura e eventual aquisição de veículos de transporte escolar

diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE) e Ônibus Urbano Escolar Acessível

(ONUREA), em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito

Federal e Municípios, anexo I do edital.

Validade: 14/09/2021 a 14/09/2022

Ata de Registro de Preços nº 10/2021 - Empresa: MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA.; CNPJ:

59.104.273/0001-29.

ITEM DESCRIÇÃO
QUANT.

REGISTRADA

UNIDADE

DE

MEDIDA

REGIÃO DE

ABRANGÊNCIA

VALOR

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

2

Ônibus Rural Escolar -

ORE 1: ônibus com

comprimento total

máximo de 7.000 mm,

capacidade de carga útil

líquida de no mínimo

1.500 kg, com

capacidade mínima de 29

(vinte e nove) estudantes

sentados, mais o

condutor, e deve ser

equipado com dispositivo

para transposição de

fronteira, do tipo poltrona

móvel (DPM), para

embarque e

desembarque de

estudante com

deficiência, ou com

mobilidade reduzida, que

permita realizar o

deslocamento de uma,

ou mais poltronas, do

salão de passageiros, do

exterior do veículo, ao

nível do piso interno.

1.200 UNIDADE Nacional
R$

237.800,00

R$

285.360.000,00

4

ORE 2: ônibus com

comprimento total

máximo de 9.000 mm,

capacidade de carga útil

líquida de no mínimo

3.000 kg, com

capacidade mínima de 44

(quarenta e quatro)

estudantes sentados,

mais o condutor, e deve

ser equipado com

dispositivo para

transposição de fronteira,

do tipo poltrona móvel

(DPM), para embarque e

desembarque de

estudante com

deficiência, ou com

mobilidade reduzida, que

permita realizar o

deslocamento de uma,

ou mais poltronas, do

salão de passageiros, do

exterior do veículo, ao

nível do piso interno.

1.000 UNIDADE Nacional
R$

279.200,00

R$

279.200.000,00
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6

Ônibus Urbano Escolar

Acessível Piso Alto -

ONUREA PISO ALTO:

ônibus com comprimento

total máximo de 7.000

mm, capacidade de carga

útil líquida de no mínimo

1.500 kg, comportando

transportar, mínimo, de 23

(vinte e três) passageiros

adultos sentados ou 29

(vinte e nove) estudantes

sentados, mais o

motorista, e deve ser

equipado com dispositivo

para transposição de

fronteira, do tipo poltrona

móvel (DPM), para

embarque e

desembarque de

estudante com

deficiência, ou com

mobilidade reduzida, que

permita realizar o

deslocamento de uma,

ou mais poltronas, do

salão de passageiros, do

exterior do veículo, ao

nível do piso interno.

400 UNIDADE Nacional
R$

259.300,00

R$

103.720.000,00

VALOR TOTAL
R$

668.280.000,00

Ata de Registro de Preços n. º 11/2021 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021, que tem por

objeto o registro de preços com vistas à futura e eventual aquisição de veículos de transporte escolar

diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE) e Ônibus Urbano Escolar Acessível

(ONUREA), em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito

Federal e Municípios, anexo I do edital.

Validade: 10/09/2021 a 10/09/2022

Ata de Registro de Preços nº 11/2021 - Empresa: SAN MARINO ÔNIBUS LTDA.; CNPJ:

93.785.822/0001-06.

ITEM DESCRIÇÃO
QUANT.

REGISTRADA

UNIDADE

DE

MEDIDA

REGIÃO DE

ABRANGÊNCIA

VALOR

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

3

ORE 1 (4x4): ônibus com

tração nos 04 (quatro)

rodados (eixo traseiro e

eixo dianteiro), com

comprimento total

máximo de 7.000 mm,

capacidade de carga útil

líquida de no mínimo

1.500 kg, com capacidade

mínima de 29 (vinte e

nove) estudantes

sentados, mais o

condutor, e deve ser

equipado com dispositivo

para transposição de

fronteira, do tipo poltrona

móvel (DPM), para

embarque e

desembarque de

estudante com

deficiência, ou com

mobilidade reduzida, que

permita realizar o

deslocamento de uma, ou

mais poltronas, do salão

de passageiros, do

exterior do veículo, ao

nível do piso interno.

1.000 UNIDADE Nacional
R$

361.080,00

R$

361.080.000,00
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7

Ônibus Urbano Escolar

Acessível Piso Baixo -

ONUREA PISO BAIXO:

ônibus com comprimento

total máximo de 7.000

mm, capacidade de carga

útil líquida de no mínimo

1.500 kg, comportando

transportar, mínimo, de 16

(dezesseis) passageiros

adultos sentados ou 21

(vinte e um) estudantes

sentados, mais o

motorista, e deve ser

equipado com dispositivo

do tipo rampa de acesso

veicular que permita ao

estudante com

deficiência ou com

mobilidade reduzida o

acesso ao interior do

veículo por meio de plano

inclinado.

400 UNIDADE Nacional
R$

387.180,00

R$

154.872.000,00

VALOR TOTAL
R$

515.952.000,00

Ata de Registro de Preços n. º 12/2021 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021, que tem por

objeto o registro de preços com vistas à futura e eventual aquisição de veículos de transporte escolar

diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE) e Ônibus Urbano Escolar Acessível

(ONUREA), em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito

Federal e Municípios, anexo I do edital.

Validade: 13/09/2021 a 13/09/2022

Ata de Registro de Preços nº 12/2021 - Empresa: AGRALE S/A.; CNPJ: 88.610.324/0001-92.

ITEM DESCRIÇÃO
QUANT.

REGISTRADA

UNIDADE

DE

MEDIDA

REGIÃO DE

ABRANGÊNCIA

VALOR

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

1

Ônibus Rural Escolar -

ORE ZERO (4X4): micro-

ônibus com tração nos

04 (quatro) rodados (eixo

traseiro e eixo dianteiro),

com comprimento total

máximo de 6.000 mm,

capacidade de carga útil

líquida de no mínimo 800

kg, com capacidade

mínima de 13 (treze)

estudantes sentados,

mais auxiliar e condutor,

e deve ser equipado com

dispositivo para

transposição de fronteira,

do tipo poltrona móvel

(DPM), para embarque e

desembarque de

estudante com

deficiência, ou com

mobilidade reduzida, que

permita realizar o

deslocamento de uma,

ou mais poltronas, do

salão de passageiros, do

exterior do veículo, ao

nível do piso interno.

500 UNIDADE Nacional
R$

525.000,00

R$

262.500.000,00

VALOR TOTAL
R$

262.500.000,00

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


