
 

1º ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 138/2022 

 

  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, ESTADO DE MATO GROSSO, 

torna público para conhecimento de quem mais possa interessar que tendo em vista 

um equívoco ocorrido no Processo Licitatório, na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do Tipo MENOR PREÇO POR ITEM para AQUISIÇÃO DE MICRO-

ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO 

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM, retificamos o edital. 

 

Alteração do edital termo de referência 

 

ONDE SE LÊ: 
Veiculo 0 km tipo ônibus executivo urbano modelo do ano corrente, Contendo 36 lugares. 
Sendo 34 no salão 1 (um) motorista e 1 (um) auxiliar. Ar Condicionado de teto, motor 162 cv 
ou superior , PBT de 10.000 kg ou superior, freio pneumático com ABS, porta pantográfica 
com sistema door brake ou superior, pneus radiais de 285/70 R19,5” e rodasaro19,5; 
comprimento total de 10.145, altura interna 1.970, entre eixos 5.500, bagageiro traseiro amplo 
acesso, poltrona do motorista com amortecimento hidráulico ou superior, cortinas, janelas 
com vidro fixo/colado, poltrona dos passageiros executiva 940 mm (reclinável) ou superior, 
cinto de segurança 2 pontos retrátil, descansa braços laterais e central, porta copos, tomada 

12v no painel, tomadas USB, sirene de marcha ré, farol de neblina, parede total de 
separação, porta pacotes completo(com iluminação, alto falantes, duto de ar 
condicionado), multimidia com 3 telas/monitores DVD ou superior, rádio com entrada 
USB, sanefa, itinerário eletrônico, triângulo de segurança, e com todos os 
equipamentos/acessórios exigidos pelo Contran. Com Sistema de Acessibilidade tipo 
DPM; Pintura na cor branca. 

Garantia de no minimo 1 (um) ano sem limite de quilometragem. 

 

Abertura com data: 

31 de Março de 2022, com início às 09:00 horas (horário de Brasília – DF). 
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salão 1 (um) motorista e 1 (um) auxiliar. Ar Condicionado de 
teto, motor 160 cv ou superior , PBT de 10.000 kg ou 
superior, freio pneumático com ABS, porta pantográfica 
com sistema door brake ou superior, pneus radiais de 
235/75 R75,5”; comprimento de no mínimo 9.900,00, altura 
interna 1.970, entre eixos 5.000, bagageiro traseiro amplo 
acesso, poltrona do motorista com amortecimento hidráulico 
ou superior, cortinas, janelas com vidro fixo/colado, 
poltrona dos passageiros executiva miníno 940 mm 
(reclinável) ou superior, cinto de segurança 2 pontos 
retrátil, descansa braços laterais e central, porta copos, 
tomada 12v no painel, tomadas USB, sirene de marcha ré, 
farol de neblina, parede total de separação, porta pacotes 
completo(com iluminação, alto falantes, duto de ar 
condicionado), multimidia com 3 telas/monitores DVD ou 
superior, rádio com entrada USB, sanefa, itinerário 
eletrônico, triângulo de segurança, e com todos os 
equipamentos/acessórios exigidos pelo Contran. Com 
Sistema de Acessibilidade tipo DPM ou Tipo DTA; Pintura 
na cor branca. 

Garantia de no minimo 1 (um) ano sem limite de 

quilometragem. 
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R$ 

600.000,00 

 

Abertura com data: 

12 de abril de 2022, com início às 09:00 horas (horário de Brasília – DF). 

 

Santa Carmem, 30 de Março de 2022 

 

 

 

 

Aline Alexandra Frantz 

Secretária Municipal de Administração, 

Planejamento e Finanças 

 

Fatima Aparecida Malinsk 

Secretária Municipal de saúde 

 

 

Maitê Sehnem 

Pregoeira – Portaria nº 05/2022 

 


