
ERRATA nº. 001 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 116/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 69/2021 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS 

 
 

OBJETO: Constitui objeto do presente certame a aquisição de um ônibus escolar novo, 0 
km, ano e modelo mínimo 2021/2022, capacidade para no mínimo 44 passageiros 
sentados, mais motorista, mais auxiliar, conforme descrição no anexo II Termo de 
Referência deste edital. 

 
Onde se lê: 

 

REGIMENTO: A Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.376/0001-

34, doravante denominada ENTIDADE DE LICITAÇÃO, por ordem de seu representante, Sr. 

Nelson Back, Prefeito Municipal, através de seu pregoeiro designado pela PORTARIA Nº. 005/2019 

de 08 de janeiro de 2019, torna público aos interessados, que estará reunida no dia, hora e local 

abaixo discriminado, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas 

que pretendam participar do PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 116/2021 - PREGÃO 

PRESENCIAL nº. 69/2021, do tipo MENOR LANCE POR ITEM tudo de conformidade com as 

regras estipuladas na Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº. 3.555, de 

08/08/2000, Decreto nº. 3.693 de 20/12/2000, Decreto nº. 3.784 de 06/04/01, Decreto Municipal nº 

3.200/2019, de 28 de outubro de 2019 e legislação correlata aplicando–se, subsidiariamente, a Lei 

8.666, de 21/06/93, com suas alterações e demais exigências deste Edital. 

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Ás 13:30 hrs do dia 10 de 

janeiro de 2022. 

CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES e a SESSÃO DE LANCES: Ás 13:30 hrs do dia 10 

de janeiro de 2022, na Av. Jorge Lacerda, nº. 1180 - Centro, no Departamento de Compras e 

Licitações 

 

ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

AS PROPOSTAS INICIAIS NÃO PODERÃO ULTRAPASSAR OS SEGUINTES 
VALORES  

 

Item Q. UND CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL 
PREÇO 
UNIT. 

TOTAL 



1 1 UND 

Um ônibus escolar novo, 0 km, fabricação 
nacional, ano de fabricação e modelo 
2021, de capacidade para no mínimo 44 
passageiros sentados mais o motorista 
mais o auxiliar, chassi igualmente novo, 0 
km, fabricação nacional, ano de 
fabricação e modelo mínmo 2021/2022, 
motor 4 cilindros, com potência mínima do 
motor de 152 CV, movido a diesel, 
turbinado, peso bruto mínimo de 8.500 kg, 
diferencial blocante direção hidráulica, 
mínimo 5 marchas à frente e uma à ré, 
Freios dianteiros e traseiros a tambor, 
auxiliado por ABS. Suspensão dianteira 
por mola parabólica e amortecedor e 
traseira por molas semielíptica e 
amortecedor, tacógrafo, câmera de 
marcha a ré, computador de bordo, radio 
com USB, poltronas fixas modelo 3x2 
comlargura de 1000x800mm em courvin 
com cintos de segurança, cortinas no 
interior do veículo, portas de acesso tipo 
pantográfica, corredor central com piso e 
degraus antiderrapantes e laváveis, 
saídas de emergência, cor amarela com 
faixa escolar. Sistema de iluminação, 
vidros laterais tipo móveis, poltrona do 
motorista com amortecimento hidráulico. 
Assistência técnica do chassis e 
carroceria no estado de Santa Catarina. 
Deverá dispor de todos os requisitos e 
acessórios exigidos pelo código nacional 
de transito e atendimento 

344.166,00 344.166,00 

TOTAL 344.166,00 
 
 

 
Leia-se 
 
REGIMENTO: A Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.376/0001-

34, doravante denominada ENTIDADE DE LICITAÇÃO, por ordem de seu representante, Sr. 

Nelson Back, Prefeito Municipal, através de seu pregoeiro designado pela PORTARIA Nº. 005/2019 

de 08 de janeiro de 2019, torna público aos interessados, que estará reunida no dia, hora e local 

abaixo discriminado, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas 

que pretendam participar do PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 116/2021 - PREGÃO 

PRESENCIAL nº. 69/2021, do tipo MENOR LANCE POR ITEM tudo de conformidade com as 

regras estipuladas na Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº. 3.555, de 

08/08/2000, Decreto nº. 3.693 de 20/12/2000, Decreto nº. 3.784 de 06/04/01, Decreto Municipal nº 

3.200/2019, de 28 de outubro de 2019 e legislação correlata aplicando–se, subsidiariamente, a Lei 

8.666, de 21/06/93, com suas alterações e demais exigências deste Edital. 



ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Ás 13:30 hrs do dia 17 de 

janeiro de 2022. 

CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES e a SESSÃO DE LANCES: Ás 13:30 hrs do dia 17 

de janeiro de 2022, na Av. Jorge Lacerda, nº. 1180 - Centro, no Departamento de Compras e 

Licitações 

 
ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
AS PROPOSTAS INICIAIS NÃO PODERÃO ULTRAPASSAR OS SEGUINTES 

VALORES  
 

Item Q. UND CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL 
PREÇO 
UNIT. 

TOTAL 

1 1 UND 

Um ônibus escolar novo, 0 km, fabricação 
nacional, ano de fabricação e modelo 
mínimo 2021/2022, de capacidade para no 
mínimo 44 passageiros sentados mais o 
motorista mais o auxiliar, chassi 
igualmente novo, 0 km, fabricação 
nacional, ano de fabricação e modelo 
mínmo 2021/2022, fabricação nacional, 
motor 4 cilindros, com potência mínima do 
motor de 152 CV, movido a diesel, 
turbinado, peso bruto mínimo de 8.700 kg, 
diferencial blocante direção hidráulica, 
mínimo 5 marchas à frente e uma à ré, 
Freios dianteiros e traseiros a tambor, 
auxiliado por ABS. Suspensão dianteira e 
traseira por molas semielíptica e 
amortecedor, tacógrafo, câmera de marcha 
a ré, computador de bordo, radio com USB, 
poltronas fixas modelo 3x2 com largura de 
1000x800mm em courvin com cintos de 
segurança, cortinas no interior do veículo, 
portas de acesso tipo pantográfica, 
corredor central com piso e degraus 
antiderrapantes e laváveis, saídas de 
emergência, cor amarela com faixa 
escolar. Sistema de iluminação, vidros 
laterais tipo móveis, poltrona do motorista 
com amortecimento hidráulico. Assistência 
técnica do chassis e carroceria no estado 
de Santa Catarina. Deverá dispor de todos 
os requisitos e acessórios exigidos pelo 
código nacional de transito e atendimento 
absoluto as normas da ABNT 

344.166,00 344.166,00 

TOTAL 344.166,00 
 
 

 
As demais condições do Edital permanecem inalteradas.  



 
Vidal Ramos, 30 de dezembro de 2021. 
 
 
 
EDUARDO THECHRIN 
Pregoeiro 


