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2ª ALTERAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021 

 

ALTERA O EDITAL DE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 21/2021 objetivando a 

aquisição de 02 (dois) micro-ônibus novos, 

para transporte escolar.  

 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o EDITAL de 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021 sofreu alteração quanto à data de abertura e a 

descrição do objeto (itens nºs 01 e 02 – Anexo I – Termo de Referência – 2. Descrição), a 

saber: 

 

No Termo de Referência, descrição do item 01: 

Onde se lê: 

Micro ônibus completo, Zero km, ano/modelo 21/22, cor branca, com faixas escolares na 
traseira e laterais, câmera de ré instalada, capacidade de 34 (trinta e quatro) passageiros, 
mais 01 motorista, mais 01 auxiliar, totalizando 36 (trinta e seis) ocupantes, poltronas fixas 
escolares revestidas em courvin na disposição 3x2, computador de bordo, tacógrafo,  
janelas  do  tipo  de  correr,  pega  mão  no  teto,  poltrona  do  motorista  com 
amortecimento hidráulico,  tomada 12v no painel, faróis dianteiros composto por 04 faróis, 
sendo 02 do lado esquerdo e 02 do lado direito (dois para luz baixa e dois para luz alta).  
Motor dianteiro com potência de 152 CV, combustível a diesel, caixa de câmbio com 5 
marchas a frente e uma a ré, direção hidráulica, tanque de combustível de 150 litros, 
comprimento de 7.385 mm, distância entre-eixos de 3.750 mm, altura interna de 1.900 mm, 
largura externa de 2.200 mm, Peso Bruto Total de 8.700 KG.  
GARANTIA DE 12 MESES INDEPENDENTE DA  QUILOMETRAGEM  e  24  MESES  
PARA  O  TREM  DE  FORÇA  (MOTOR,  CAIXA  DE CAMBIO E DIFERENCIAL). 
Emplacado e licenciado em nome do Município de São José dos Ausentes. 
 

 Passa a ter a seguinte redação:  

Micro ônibus completo, com as seguintes características mínimas: zero km, ano/modelo 
21/22, cor branca, com faixas escolares na traseira e laterais, câmera de ré instalada, 
capacidade de 34 (trinta e quatro) passageiros, mais 01 motorista, mais 01 auxiliar, 
totalizando 36 (trinta e seis) ocupantes, poltronas fixas escolares revestidas em courvin na 
disposição 3x2, computador de bordo, tacógrafo, janelas do tipo de correr, pega mão no 
teto, poltrona do motorista com amortecimento hidráulico, tomada 12v no painel, faróis 
dianteiros composto por 04 faróis, sendo 02 do lado esquerdo e 02 do lado direito (dois para 
luz baixa e dois para luz alta).  Motor dianteiro com potência de 152 CV, combustível a 
diesel, caixa de câmbio com 5 marchas a frente e uma a ré, direção hidráulica, tanque de 
combustível de 150 litros, comprimento de 7.385 mm, distância entre-eixos de 3.750 mm, 
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altura interna de 1.900 mm, largura externa de 2.200 mm, Peso Bruto Total de 8.700 KG.  
GARANTIA DE 12 MESES INDEPENDENTE DA  QUILOMETRAGEM  e  24  MESES  
PARA  O  TREM  DE  FORÇA  (MOTOR,  CAIXA  DE CAMBIO E DIFERENCIAL). 
Emplacado e licenciado em nome do Município de São José dos Ausentes. 
 

 

No Termo de Referência, descrição do item 02: 

 Onde se lê: 

Micro-ônibus completo, Zero km, ano/modelo 21/22, cor branca, com faixas escolares na 
traseira e laterais, câmera de ré instalada, capacidade de 26 (vinte e seis) passageiros, mais 
01 motorista, mais 01 auxiliar, totalizando 28 (vinte e oito) ocupantes, equipado com 
acessibilidade para cadeirante com Dispositivo de Transposição Acessível (DTA) ou 
Dispositivo de Poltrona Móvel (DPM), ar condicionado original de fábrica instalado, cortinas,  
poltronas individuais reclináveis revestidas em courvin na disposição  2x2, computador de 
bordo,  tacógrafo,  janelas  do tipo de correr,  porta pacotes em  chapa,  poltrona  do  
motorista  com  amortecimento  hidráulico,  itinerário  eletrônico  frontal,  tomada  12v  no  
painel,  faróis dianteiros  composto  por  04  faróis,  sendo  02  do  lado  esquerdo  e  02  do  
lado  direito  (dois  para  luz  baixa  e  dois  para  luz  alta). Motor dianteiro com potência de 
152 CV, combustível a diesel, caixa de câmbio com 5 marchas a  frente e uma  a  ré, 
direção hidráulica, tanque de combustível de 150 litros, comprimento de 8.450 mm, distância 
entre-eixos de 4.500 mm, altura interna de 1.900 mm,  largura  externa  de  2.200  mm,  
Peso  Bruto  Total  de  8.700  KG.  GARANTIA  DE  12  MESES  INDEPENDENTE  DA 
QUILOMETRAGEM e 24 MESES PARA O TREM DE FORÇA (MOTOR, CAIXA DE 
CAMBIO E DIFERENCIAL).  Emplacado e licenciado em nome do Município de São José 
dos Ausentes. 

 

Passa a ter a seguinte redação: 

Micro-ônibus completo, com as seguintes características mínimas: zero km, ano/modelo 
21/22, cor branca, com faixas escolares na traseira e laterais, câmera de ré instalada, 
capacidade de 26 (vinte e seis) passageiros, mais 01 motorista, mais 01 auxiliar, totalizando 
28 (vinte e oito) ocupantes, equipado com acessibilidade para cadeirante com Dispositivo 
de Transposição Acessível (DTA) ou Dispositivo de Poltrona Móvel (DPM), ar condicionado 
original de fábrica instalado, cortinas, poltronas individuais reclináveis revestidas em courvin 
na disposição 2x2, computador de bordo,  tacógrafo,  janelas  do tipo de correr,  porta 
pacotes em  chapa,  poltrona  do  motorista  com  amortecimento  hidráulico,  itinerário  
eletrônico  frontal,  tomada  12v  no  painel,  faróis dianteiros  composto  por  04  faróis,  
sendo  02  do  lado  esquerdo  e  02  do  lado  direito  (dois  para  luz  baixa  e  dois  para  
luz  alta). Motor dianteiro com potência de 152 CV, combustível a diesel, caixa de câmbio 
com 5 marchas a  frente e uma  a  ré, direção hidráulica, tanque de combustível de 150 
litros, comprimento de 8.450 mm, distância entre-eixos de 4.500 mm, altura interna de 1.900 
mm,  largura  externa  de  2.200  mm,  Peso  Bruto  Total  de  8.700  KG.  GARANTIA  DE  
12  MESES  INDEPENDENTE  DA QUILOMETRAGEM e 24 MESES PARA O TREM DE 
FORÇA (MOTOR, CAIXA DE CAMBIO E DIFERENCIAL).  Emplacado e licenciado em 
nome do Município de São José dos Ausentes. 
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A DATA DE ABERTURA também sofreu alteração. NOVA DATA: 24 de setembro 

de 2021, as 10:00 horas, na sala de Licitações junto a Secretaria Municipal de 

Administração, na Rua Prof. Eduardo Inácio Pereira, nº 442. 

O EDITAL na íntegra encontra-se a disposição dos interessados no site: 

www.saojosedosausentes.rs.gov.br ou pode ser solicitado através do e-mail: 

contabilidade@saojosedosausentes.rs.gov.br, ou pelo fone 54.3234.1100 com o Setor de 

Licitações. 

 

São José dos Ausentes/RS, 10 de setembro de 2021. 

 

 

Ernesto Valim Boeira 

Prefeito Municipal 

http://www.saojosedosausentes.rs.gov.br/
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