
OPORTUNIDADE Nº 130/2021 PARA AQUISIÇÃO DE 1 (um) MOTOR DE POPA 150HP e
acessórios obrigatórios contidos no anexo

Objeto: Chamada de edital para aquisição de 1 (um) MOTOR DE POPA 150HP e acessórios
obrigatórios contidos no anexo.
Período para envio de proposta: 16 de julho de 2021 a 20 de julho de 2021
As propostas devem ser enviadas para: compra@fas-amazonas.org

Itens Informativos

1. Objeto
2. Das condições de participação
3. Das propostas de preços
4. Do fornecimento, do local de entrega, aceite e recebimento
5. Da contratação, dos preços e revisão
6. Do pagamento

ANEXOS
1. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DA AQUISIÇÃO

I. Objeto

1.1 O objeto do presente edital é a seleção da proposta mais vantajosa para a FAS,
visando Registro de Preços para aquisição de MOTOR DE POPA 150HP e todos os
acessórios obrigatórios.

1.2 As especificações detalhadas do objeto deste Edital constam no ANEXO I.

II. Das condições de participação

2.1 Poderão participar deste processo de aquisição, todos os fornecedores que
atenderem às exigências deste Edital e seus Anexos e que tenham ramo de atividade
pertinente ao objeto solicitado bem como aprovação da empresa em nosso sistema.

III. Das propostas de preços

3.1 A apresentação da proposta deverá ser feita conforme especificações.
3.2 Endereço de e-mail para envio de proposta: compra@fas-amazonas.org.br
3.3 A proposta deverá conter as seguintes informações: CNPJ, razão social, forma de

pagamento, validade da proposta, proposta carimbada com o CNPJ da empresa, RG,
CPF e assinatura do responsável pela venda.

IV. Do fornecimento, do local de entrega, aceite e recebimento

4.1 O equipamento deverá estar de acordo com toda especificação técnica informada no
anexo.

4.2 O vencedor deste edital, ficará obrigado a atender a data de entrega formalizada em
proposta.

4.3 Os itens deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais, anexado ao Pedido de
Compras.
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4.4 Os itens deverão estar disponíveis a partir da data da proposta que constara no
pedido de compras e a entrega deverá acontecer mediante agendamento pela área
de logística da FAS.

V. Da contratação, preço e revisão

5.1 Considerar todas as informações contidas no pedido de compra formal.
5.2 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis conforme proposta com validade de

90 dias.

VI. Do pagamento

6.1 O pagamento será efetivado em até 10 dias úteis, após a realização da entrega efetiva
dos itens.

QTD EQUIPAMENTO

01

DESCRIÇÃO:

Motor de popa 150hp, 4T, 4 cilindros, injeção eletrônica, partida elétrica,
c/injeção de combustível de gasolina, potência 110,3KW, cárter úmido,

indicador de power trim, hélice 3 pas em aço inoxidável, sistema de operação:
caixa de comando.

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 110,3kw/150HP
N° de cilindros: 4
Sistema de Partida: Elétrico
Lubrificação: Cárter úmido
Indicador de power trim: sim
Sistema de operação: caixa de comando

FAS – FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL

Manaus (AM), 16 de julho de 2021.
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