PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEIROS/RS
RETIFICAÇÃO AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 236/2017
O Prefeito Municipal de Caseiros/RS, torna público a retificação do Edital
Pregão Presencial nº 032/2017, referente à aquisição de um micro-ônibus seminovo, e
uma van seminova os quais serão utilizados para a realização do Transporte dos
Universitários Caseirenses até as Entidades de Ensino Superior e Técnico em Passo
Fundo/RS, será realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, nos seguintes
termos:
Fica retificado o Edital referente ao item 01 – DESCRIÇÃO DO OBJETO, em
sua especificação sendo que passa a ser:
Item

Quant./
unid

01

01

Descrição

Um micro-ônibus seminovo, rodoviário, executivo, no mínimo ano 2013
modelo 2014, motor movido a óleo diesel, turbo, com 4 cilindros, potencia
mínima de 156cv, caixa de cambio com no mínimo cinco marchas
sincronizadas mais ré, direção hidráulica, freio nas rodas dianteiras e
traseiras a tambor com acionamento a ar, capacidade mínima de 31
passageiros mais auxiliar, mais motorista, poltronas 2x2 reclináveis tipo
executivas, equipadas com cinto de segurança para todos os passageiros,
porta copos individuais, ar condicionado de teto original de fábrica, porta
pacotes interno com luz individual de leitura em leed e saídas de ar
condicionado por dutos e saídas direcionais individuais por passageiro,
parede total de separação para motorista e passageiros, assoalho em
madeira resinada de alta resistência revestido com material antiderrapante,
janelas com vidros colados padrão rodoviário e cortinas, suspensão
dianteiras e traseira com molas semielípticas e amortecedores hidráulicos e
barra estabilizadora dianteira e traseira, porta lado direito tipo
pantográfica, acionada a ar, com acionamento pelo motorista, rádio am/fm
com entrada usb e cartão de memória, tanque de combustível com
capacidade mínima de 150 lts. pbt mínimo de 9.400kg, comprimento total
do veículo não inferior a 9.040mm, largura externa não inferior a
2.350mm e altura interna não inferior a 1.954mm, entre eixos não inferior
a 4.500mm e todos os equipamentos exigidos pelo código de transito
brasileiro. O veiculo deverá atender a norma de acessibilidade 15.320.
Prazo de entrega do veiculo imediata. Macaco hidráulico compatível com
o peso do veículo, chave de rodas, triângulo, extintor de incêndio e pneu
estepe montado completo. Taxas, impostos e IPVA de 2017 pagos, livre de
multas e alienações fiduciária. O veículo deverá estar em perfeitas
condições de uso no que se refere à parte do motor, caixa, diferencial,
suspensão, elétrica, carroceria e pneus. Garantia mínima de 90 (noventa)
dias para motor, caixa e diferencial.

Preço de
Referência
R$
189.000,00

Fica retificado o Edital referente ao item 01, e a data de abertura do
certame será dia 17/01/2018 às 14h30min.

Caseiros/RS, 04 de janeiro de 2018.

LEO CESAR TESSARO,
Prefeito Municipal.
Registre-se e Publique-se:

