
EDITAL N° 139/2019

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 109/2019

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA, Prefeito Municipal de Tramandaí, no uso de suas atribuições 
legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que retifica o Edital de Pregão Presencial SRP 
n° 109/2019, o qual tem por objeto a aquisição de veículo (micro ônibus) para uso no Transporte Escolar, 
ALTERANDO o item 11.1 e a descrição do item 01 do Anexo III do Edital e DESIGNANDO nova data para o 
certame.

Leia-se:

(…)

11 –  DA ENTREGA:

11.1 –  O veículo deverá ser entregue em até 120 (cento e vinte)  dias após a emissão do empenho, no 
Prédio  sede  da  Prefeitura  de  Tramandaí,  sito  na  Av.  da  Igreja,  nº  346,  Bairro  Centro,  no  horário 
compreendido das 13hs às 18hs, de segunda a sexta-feira, livre das despesas de frete, sendo responsável  
pelo recebimento a servidora Cláudia Nunes da Silva.

(...)

Anexo III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão RP nº 109/2019, acatando 
todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo.

Razão Social:
Endereço:
Município:
Estado:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
CEP:
Telefone/fax:
E-mail:
Contato:

Item Produto
Quant. Valor 

unitário
estimado

Valor 
unitário 
cotado

01 MICRO  ÔNIBUS,  0  km,  na  cor  amarela  com  faixa 
escolar   preta,   no padrão   do   município.,    ano   e 
modelo    no    mínimo    2019/2020    adaptado    com 
Elevador  (Plataforma    Elevatória    Veicular)    para 

6 
UNIDADES

R$ 
300.666,67

R$ 
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transporte    de    passageiros    com  deficiência   tipo 
cadeirante  e  dificuldade  de  locomoção,  de  acordo  com 
a  resolução CONTRAN  316/09,   capacidade  para  39 
(trinta  e  nove)  passageiros,  mais  um  (01) box  para 
cadeirante,  mais  motorista  e  auxiliar,   totalizando  42 
(quarenta  e  dois) ocupantes, tapa sol, itinerário eletrônico, 
câmera de ré, faixa escolar, tomada 12V no painel, pega 
mão  de  teto,  porta  lado  direito  para  embarque  e 
desembarque, janelas com vidros móveis com guarnição, 
poltrona  para  motorista  com  deslocamento  lateral  e 
amortecimento hidráulico fixas escolares 3 x 2 com cinto 
de segurança abdominal para todas as poltronas, tomada 
de  ar  no  teto  com  saída  de  emergência  acoplada, 
iluminação  interna,   garantia   mínima  de  12   meses. 
Motor  com  no  mínim0  3,760 cilindradas (m³), potência 
mínima de 126cv a 2.600 Rpm, combustível a diesel, com
no  mínimo  5  marchas  a  frente  e  uma  a  ré,  direção 
hidráulica,  tanque  de  combustível  de   no   mínimo   150 
litros,  distância  entre  eixos  mínimo  de  4.500mm, 
comprimento total  mínimo  de  8.900mm,  largura  externa 
mínima  de  2.320mm,  altura  externa mínima de 2.915mm. 
Marca:

                 -------------------------, -- de ---------------- de 2019.

_____________________________
 Assinatura e carimbo da empresa

Em razão desta retificação, altera-se a data para pedido de informações, em cumprimento ao 
item nº 20.1 do Edital:  até as 19h do dia 05/08/2019, a data para recebimento de documentos para 
autenticação em cumprimento ao item n°  20.5 alínea b do Edital será até às 17h do último dia útil 
anterior a data do certame, agenda-se o certame para o  dia  08/08/2019 às 13h30min.

 Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 109/2019.   

             GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, Tramandaí 19 de julho de 2019.

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito Municipal 
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