2ª RETIFICAÇÃO DO E D I T A L Nº 05/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022
PROCESSO Nº 05/2022
O MUNICÍPIO DE MARAPOAMA/SP, pessoa jurídica de direito público interno,
localizado na Rua XV de Novembro, nº 141 - Centro, inscrito no CNPJ nº
65.712.580/0001-95, representado pelo Sr. MÁRCIO PERPÉTUO AUGUSTO, Prefeito
Municipal, TORNA PÚBLICO para conhecimento de quantos possa interessar, que ficam
retificados o Item 1 do Preâmbulo e o Item 3 do anexo I- Termo de Referência todos do
referido Edital, bem como fica designado nova data para recebimento das propostas e
documentação, conforme segue abaixo:

“1 - ......................................
1.1 - .....................................
Faz saber pelo presente EDITAL, que se encontra aberta a Licitação modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 04/2022 - PROCESSO Nº 05/2022, nos termos da Lei nº 10.520 de
17.07.2002 e Decreto Municipal nº. 006 de 02 de Janeiro de 2017, com aplicação
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, e que, às 09:00 HORAS DO DIA 29 DE MARÇO DE 2022, na Sede da
Prefeitura Municipal de Marapoama, sito a Rua XV de Novembro, Nº 141, Centro, estará
recebendo as propostas e documentação para a licitação em apreço.
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
3) ....................................
Item

Nome/Especificação Mínima dos Produtos

01

VEÍCULO 0 KM – Ano/modelo 2021/2022,
Capacidade - 16 lugares (15+1), Freios ABS e
Disco nas 4 rodas e Airbag Duplo frontal possui Câmbio - manual 6 marchas a frente + 1
ré Tipo de combustível – Diesel S10
Portas – 1 Lateral corrediça e traseira dupla
Motorização – Turbo Diesel 130 cv
Tipo de direção - hidráulica / elétrica
Distância entre eixos - mínima de 4.035 mm
Ar condicionado - possui
Trio elétrico - (trava,vidro,alarme) possui
Cor - Branco

Quant. Unid.

1

Un

Valor
Valor
Unit.
Total
orçado
orçado
R$
R$
268.430,00 268.430,00

Veículo tipo Minibus, contendo as seguintes características e especificações: Zero
quilometro, Caracteristicas Rodoviario, Capacidade mínima 16 lugares (15 passageiros + 1
motorista), Ano/Modelo 2021/2022 Cor: Branca;
Tipo furgão, uma porta lateral corrediça e porta traseira dupla contrabatente; Estrutura
Carroceria monobloco construída com aço;
Motor: Motor Turbo Diesel; Número de cilindros e válvulas 4 cilindros e 16 válvulas;
Cilindrada 2.179 cm³; Alimentação Injeção direta de combustível; Corrente de distribuição
no motor; Potência máxima 130 cv a 3.500 rpm (diesel); Torque máximo 34,7 kgfm a
1.450 rpm (diesel);
Combustível: Combustível Diesel (S10);
Direção: Sistema de direção Eletro-hidráulica;
Transmissão: Câmbio Manual de 6 marchasa frente + 1 a ré; Tração Dianteira ou
Traseira;
Suspensão: Dianteira Independente, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e
barra estabilizadora; Traseira eixo rígido com molas helicoidais, amortecedores
hidráulicos;
Freios: Sistema de freio ABS, disco em todas as rodas;
Airbag: Duplo frontal com 3 pontos de proteção
Pneus e Rodas Minimo: Pneus 225/75 R16 - 104/106 T; Rodas de aço 16"; Estepe Roda
de aço 16";
Ar-condicionado: (cabine do motorista); Ar-condicionado com 4 difusores (cabine de
passageiros);
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista, passageiro e banco
central); Apoio de braço para o motorista; Antena no teto; Banco do motorista com
reclinação e regulagem de altura; Bancos revestidos de tecido; Botão de travamento das
portas dianteiras no painel; Cintos de segurança retráteis de três pontos e regulagem de
altura – motorista e passageiro dianteiro; Cintos de segurança retráteis de três pontos banco central; Cintos de segurança retráteis de três pontos - bancos dos passageiros;
Computador de bordo; Compartimento para objetos nas portas e no painel;
Martelinhos de segurança para vidros em caso de acidente;
Tacógrafo digital;
Travamento seletivo das portas traseira e lateral; Vidros elétricos dianteiros; Portas
traseiras com abertura de até 270º;
Segurança e Tecnologia: Controle de estabilidade com botão de controle no painel;
Faróis: halógenos com regulagem interna de altura do facho; Faróis de neblina; Luz
diurna de segurança; Protetor de cárter; Piscas laterais na cor branca; Terceira luz de freio
e faixas reflexivas obrigatórias;
Dimensões do Veículo Minimo: Altura 2.490 mm; Comprimento 5.998 mm; Entre-eixo
4.035 mm; Largura 2.050 mm;

Retrovisores: externos elétricos, Sistema de alarme antifurto com travas elétricas em todas
as portas;
Prazo de garantia mínimo 01 (um) ano. Todos os equipamentos exigidos pelo Código
Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passageiros, sem defeitos ou avarias,
sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código Trânsito Brasileiros demais itens
de acordo com as exigências estabelecidas pelo CONTRAN, observados os padrões e
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT,
INMETRO.
Prazo de garantia mínimo 01 (um) ano. Todos os equipamentos exigidos pelo Código
Nacional de Trânsito para veículos de transporte de passageiros, sem defeitos ou avarias,
sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código Trânsito Brasileiros demais itens
de acordo com as exigências estabelecidas pelo CONTRAN, observados os padrões e
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT,
INMETRO.
Para conhecimento público, expede-se a presente retificação, que é publicada em súmula no
Jornal de Circulação Local/Regional, no site do Município (www.marapoama.sp.gov.br) e
afixado na íntegra no local de costume do Paço Municipal.
Marapoama, 15 de Março de 2022.

MÁRCIO PERPÉTUO AUGUSTO
Prefeito Municipal

