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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 36/2021 

 
 
Processo Licitatório nº. 52/2021 
 
Objeto: Aquisição de 01 (um) caminhão com carroceria de madeira, 02 (duas) Motocicletas, 1 (uma) 
caminhonete em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e 01 (uma) caminhonete em 
atendimento a Secretaria Municipal de Educação. 

 
 

Fica alterada a descrição do item 01 (Caminhão tração 4x2), do Anexo I (Termo de Referência) do presente 
Edital, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Item Qtde Unid Descrição Marca Modelo 

Ano de 
fabricaçã

o/ 
Ano de 
modelo 

V. 
Unit 

V. 
Total 

01 01 Unid. 

Caminhão novo, tração 4x2, 
ano/modelo: 2020/2021 ou 
2021/2021, 0 km para primeiro 
emplacamento em nome do 
município, com especificações 
mínimas de: cabine avançada na cor 
BRANCA, fabricada toda em aço 
com tratamento anti ferrugem, 
direção hidráulica, caixa de marchas 
com acionamento manual com 5 
marchas a frente e 1 a ré, motor a 
diesel de 04 cilindros em linha, 
potência minima de 150 CV, 
embreagem monodisco,  peso bruto 
total minimo de 3.500 Kgs, com 04 
(quatro) pneus e mais 01 (um) de 
sobressalente novos, com medidas 
mínimas de 205/75 R16, tanque de 
combustível com capacidade minima 
de  80 litros, distância entre eixos 
original de fábrica ou melhor 
adequado ao implemento, equipado 
com carroceria de madeira com no 
minimo 4,30 metros de comprimento 
e aparelho de tacógrafo, com cintos 
de segurança retráteis, ar 
condicionado, vidros, travas e 
retrovisores elétricos, faróis de 
neblina e demais equipamentos de 
segurança exigidos pelo CONTRAN. 
O veículo deverá ser entregue com 
todos os acessórios (inclusive roda 
com pneu sobressalente e macaco) 
conforme legislação em vigor. 
Garantia do veículo será no mínimo 
12 (doze) meses contados da data 
do recebimento definitivo pelo 

  

 

R$ R$ 
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Município, livres de quilometragem, 
obedecidas as revisões constantes 
no livreto do fabricante, assistência 
técnica do veículo. Manutenção 
preventiva ou periódica sem ônus 
para o contratante quanto ao serviço 
executado por equipe ou técnico 
responsável, durante todo o período 
de garantia. 

Valor Total: R$  

 
Ressaltamos que o descritivo dos itens 02 (Moto nova) e 03 (veículo tipo pickup) não teve nenhuma 
alteração, prevalecendo o descritivo constante do edital. 
Tendo em vista que a presente alteração não representa nenhum tipo de prejuízo aos licitantes, tratando-se 
apenas de melhor adequação do descritivo do item 01, a data e o horário de abertura do certame 
permanecem no dia 17 de maio de 2021 às 8:00 horas. 
 
 

Senhora dos Remédios, 10 de maio de 2021. 
 
 
 
 

CRISTIANE BRUNA DE SOUZA 
PREGOEIRA  

 
 
 
 
 
 


