
 

 

 

Adendo Modificador  
 

 
Ref. Pregão Eletrônico nº 102/2019.  
Processo nº 1439/2019. 

 
 

O Pregoeiro do município de Primavera do Leste, no uso das atribuições legais torna 
público que esta retificando, através deste ADENDO, o Edital da Licitação 
supramencionada, com o objeto de AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS ZERO KM , 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES E LAZER. 

 
Na página 30 (trinta) do edital, no Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA, Item 3. DAS 
ESPECIFICAÇÕES, na descrição do item, leia se: 

MICRO ONIBUS - Com capacidade para 30 passageiros, e 02 tripulantes (motorista e auxiliar ), 
totalizando 32 pessoas, com Parede Separação total, porta pantográfica com sistema door brake, 
janela de vidros móveis, vidros fumme, bagageiro traseiro amplo acesso, poltrona do motorista com 
amortecimento hidráulico, cortinas, poltrona dos passageiros executiva 940 mm (reclinável), cinto de 
segurança 2 pontos retrátil, descansa braços laterais e central, porta copos, tomada 12v no painel, 
sirene de marcha ré, farol de neblina, revestimento das poltronas em tecido,  porta pacotes completo 
(com iluminação, alto falantes, duto de ar condicionado, preparação para DVD/monitor com chave 
seletora, rádio com USB, sanefa, itinerário eletrônico Triângulo De Segurança E Com Todos Os 
Equipamentos/Acessórios Exigidos Pelo Contran, Garantia Nacional De dois Ano. Contendo sanitário 
instalado de fábrica para transporte rodoviário; Viatura nova, ano de fabricação em curso ou superior, 
zero km, zero hora de funcionamento; Motor de fabricação nacional, eletrônico, combustível: óleo 
diesel; potência máxima de 165 cv, turbo cooler, mínimo de 2.200 rpm, 04 cilindros em linha, direção 
hidráulica; sistema elétrico: tensão nominal mínima 12 v; Suspensão com barra estabilizadora 
dianteira e traseira: suspensão dianteira: molas semi-elípticas ou parabólicas com amortecedores 
telescópicos; suspensão traseira: molas semi-elípticas com amortecedores;  Caixa de mudanças com 
05 marchas à frente e 01 a ré com alavanca de mudança no painel, embreagem monodisco a seco, 
de acionamento hidráulico, auto-ajustável, tração 4x2;  Freios totalmente a ar comprimido de dois 
circuitos a tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio motor convencional com acionamento no 
painel;  Carroceria rodoviária com, no máximo 10.200 mm de comprimento;  Largura externa mínima 
de 2.300 mm;  Altura (interna) mínima de 1.900 mm. 

 

O edital com este anexo modificador encontra-se à disposição dos interessados no 
Setor de Licitações, sito à Rua Maringá, 444, Centro Primavera do Leste – MT, as 
demais cláusulas e Anexos permanecem inalterados. Reforçamos que a data, bem 
como o local permanecem inalterados, estando marcada para a data de 15 de 
agosto de 2019 às 08h30min – Horário de Brasília - DF, na plataforma eletrônica 
www.licitanet.com.br. Vale informar que apesar de tal alteração implicar na 
formulação de propostas não se altera a data da disputa, uma vez que da publicação 
deste adendo até a data de disputa existe um lapsto temporal maior que o previsto 
em lei, qual seja 08 (oito) dias úteis. 

 
 

 
Primavera do Leste – MT, 30 de julho de 2019. 

http://www.licitanet.com.br/


 

 

 
 
 
 

*Cristian dos Santos Perius 
Pregoeiro 

 
*Original assinado nos autos do processo. 


