
 
 
 
 

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANA 
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 138/2016 

PREGÃO ELETRONICO Nº 082/2016 
O município de Saudade do Iguaçu – Paraná, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, 
a RETIFICAÇÃO e PRORROGAÇÃO DE DATA DE ABERTURA do Pregão Eletrônico Nº 082/2016, que 
tem por objeto aquisição de 01 veiculo automotor, zero quilometro, tipo micro-ônibus ano/modelo 
2016, para atendimento da secretaria de saúde do município de saudade do Iguaçu, de acordo com 
as especificações constantes no edital e termo de referencia anexo I do edital. 
FICA RETIFICADA A DESCRIÇÃO DO OBJETO E ITEM 01/TERMO DE REFERENCIA, PASSANDO A VALER 
A SEGUINTE REDAÇÃO: 
OBJETO: “Aquisição de 01 veiculo automotor, zero quilometro, tipo ônibus ano/modelo 2016, para 
atendimento da secretaria de saúde do município de saudade do Iguaçu, de acordo com as 
especificações constantes no edital e termo de referencia anexo I do edital.” 
ITEM 01: “Aquisição de veículo 0 km do tipo ônibus de Fabricação Nacional , Ano/Modelo 2016, 
Carro Completo – Carroceria e Chassis integrados, Capacidade mínima de 35 passageiros  +  uma 
poltrona para auxiliar de motorista , mais poltrona do Motorista, Poltronas executivas no mínimo 
940 mm revestidas em tecido com porta copos embutido,  Direção hidráulica, Porta pantográfica 
com acionamento a ar externo e interno, Motor com potencia mínima de 160 CV com turbo e 
intercooler, Motor de 4 cilindros em linha, combustível diesel S-10,  reservatório  Ureia liquida (SCR) 
ou catalizador com sistema de recirculação de gases de exaustão (EGR), Injeção Eletrônica, 
Computador de Bordo, Torque mínimo de 600 Nm, Rodado Duplo na traseira, Sistema de bateria de 
24 volts, tanque de combustível de no mínimo  150 litros de diesel, Freios a Ar, com tambores e lonas 
nas rodas, Comprimento mínimo de 10.145 mm, Largura Externa mínima 2.360mm, Entre eixos de no 
mínimo 5.500 mm, Altura mínima Interna 1.954mm, Peso Bruto Total de no mínimo 10.000 Kg 
Capacidade de peso no eixo dianteiro de no mínimo 3.200 kg e 6800 mil kg no eixo traseiro , 
Pneus/Rodas: 285/70 R 19,5', tacógrafo digital, Sistema de ar condicionado dutado no porta pacote , 
Porta pacotes com iluminação e Auto Falantes individuais para passageiros,  vidros colados, cortinas, 
Bagageiros  com fechadura, Vidro vigia traseiro, Entrada de ar e saídas de emergência no teto e nas 
laterais, Parede total de separação da cabine  com porta, Poltrona hidráulica para o motorista, Sirene 
de ré, Radio AM/FM, CD, MP3, e DVD com 01 Tela de LCD instalados, Corredor central para os 
passageiros, Quebra sol do tipo sanefa para o motorista, Assistência técnica completa chassi 
carroceria , Garantia e assistência técnica total de 02 anos.” 
Retira-se também a alínea 5.2 “ VEICULO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO DA 
MONTADORA/FABRICANTE, NÃO SENDO ACEITOS VEICULOS ADAPTADOS/MODIFICADOS”, do 
termo de referencia. 
Fica PRORROGADA A ABERTURA do certame para 15/08/2016; 
ENTREGA DAS PROPOSTAS: ATÉ 15/08/2016 ATÉ AS 09h no site www.licitacoes-e.com.br 
INICIO DA SESSÃO PÚBLICA: 15/08/2016 AS 10h no site www.licitacoes-e.com.br 
Cópia do edital e demais informações poderão ser obtidas na Secretaria da Comissão de licitação 
pelo tel: 46 3246-1166 ou pelo site:  http://www.saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitacoes.php 

 
Saudade do Iguaçu, 01 de agosto de 2016. 

 
 

Mauro Cesar Cenci 
Prefeito Municipal. 
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