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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2020 

 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

 

A pregoeira Cristiane Paula Mendonça, designado pela portaria 26/2020, torna público, a todas as empresas 

interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital do Pregão Presencial nº 43/2020. 

 

CONSIDERANDO, a Lei Federal 8666/93 e a Lei 10.520/2002 e demais alterações posteriores. 

DECIDE ALTERAR OS SEGUINTES PONTOS:  

 

Onde se lê: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo zero km: van, em atendimento à Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer no Município de Luminárias – MG, com recursos do 

FUNDEB, conforme especificação a seguir: 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
UNIDADE/ 

QTDE 
VALOR MÉDIO 

 

1 

VEÍCULO TIPO VAN, TETO ALTO, ZERO 
QUILÔMETRO, original de fábrica, ano de 
fabricação/modelo 2020/2021; movido a diesel, 
rodado duplo, cor branco ou prata, capacidade mínima 
para 15 passageiros e 01 condutor (originais de 
fábrica), potência mínima de 130 CV, torque mínimo de 
32 Kgf. direção elétrica e retrovisores elétricos, mínimo 
de 4 cilindros em linha, vidros e travas elétricos, air 
bag, freio a disco nas 4 rodas com ABS, 06 marchas 
sincronizadas a frente e 01 a ré, tacógrafo eletrônico, 
tração traseira, bancos reclináveis, tanque de 
combustível mínimo 70L, ar condicionado ao espaço do 
motorista e passageiros, volante com ajuste de altura 
e profundidade, alarme, faróis de neblina, porta de 
acesso dos passageiros dianteira com automação e 
abertura mínima de 270 graus, faixas refletivas,  Item 
de segurança: Hill Holder – assistente para partida em 
rampa, rádio CD MP3 com entrada USB e Bluetooth, 
película de proteção solar nos vidros laterais e 
traseiros em conformidade com a legislação vigente 
bem como todos os acessórios e equipamentos 
atendendo as normas para o transporte escolar.  

1 (um) 
UN 

R$ 209.716,00 

 

Leia-se: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo zero km: van, em atendimento à Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura, Esporte e Lazer no Município de Luminárias – MG, com recursos do 
FUNDEB, conforme especificação a seguir: 

 
 

ITE
M 

DESCRIÇÃO 
UNIDADE/ 

QTDE 
VALOR MÉDIO 

 

1 

VEÍCULO TIPO VAN, TETO ALTO, ZERO 
QUILÔMETRO, original de fábrica, ano de 
fabricação/modelo 2019/2020  ou 2020/2021; 
movido a diesel, rodado duplo, cor branco ou prata, 

1 (um) 
UN 

R$ 209.716,00 
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capacidade mínima para 15 passageiros e 01 condutor 
(originais de fábrica), potência mínima de 130 CV, 
torque mínimo de 32 Kgf. direção elétrica ou 

hidráulica e retrovisores elétricos, mínimo de 4 
cilindros em linha, vidros e travas elétricos, air bag, 
freio a disco nas 4 rodas com ABS, 06 marchas 
sincronizadas a frente e 01 a ré, tacógrafo eletrônico, 
tração traseira, bancos reclináveis, tanque de 
combustível mínimo 70L, ar condicionado ao espaço do 
motorista e passageiros, volante com ajuste de altura e 
profundidade, alarme, faróis de neblina, porta de 
acesso dos passageiros dianteira com automação e 
abertura mínima de 270 graus, faixas refletivas,  Item 
de segurança: Hill Holder – assistente para partida em 
rampa, rádio CD MP3 com entrada USB e Bluetooth, 
película de proteção solar nos vidros laterais e traseiros 
em conformidade com a legislação vigente bem como 
todos os acessórios e equipamentos atendendo as 
normas para o transporte escolar.  

 

 

. Demais pontos deste Edital permanecem inalterados. 

 

 

            Luminárias, 09 de dezembro de 2020. 

 

 

Cristiane Paula Mendonça 

Pregoeira Municipal 


