
 

ERRATA N.º 01 AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 36/2021 

O Prefeito municipal de Águas Mornas, Omero Prim, no uso de suas atribuições 

legais, 

Resolve: 

1. Ratificar o Edital do Processo Licitatório n.º 36/2021 – Pregão Presencial. 

ANEXO  III 

PREGÃO N° 36/2021 

 TERMO DE REFERÊNCIA  

Considerando a necessidade da Prefeitura Municipal de Águas Mornas - SC, em 

melhorar as ações e serviços públicos, o presente procedimento tem por 

finalidade à aquisição de 01 (um) ônibus escolar conforme as especificações 

contidas no presente termo. 

ITEM  ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

01 A presente licitação tem por objeto a aquisição de 01 (um) veículo tipo 
ônibus escolar, chassi e carroceria integrados para transporte de 
passageiros, categoria m3, zero km (primeiro emplacamento), com 
motor turbo(dianteiro), movido a óleo diesel, gerenciamento eletrônico, 
com no mínimo 4 cilindros, potência mínima de 150 cv, atendendo 
norma de controle de emissão de poluentes proconve p7, no mínimo 
ano 2021 modelo 2021, ou superior, equipado com dpm (dispositivo 
de poltrona móvel) computador de bordo, caixa de câmbio com no 
mínimo cinco marchas à frente mais ré, direção hidráulica integral, 
sistema de freios a ar, embreagem servo assistida, equipado com abs 
conforme legislação vigente, freio motor, tração no eixo traseiro(4x2), 
rodado duplo com diferencial. tanque de combustível capacidade 
mínima de 150 litros. pneus radiais 215/75r17.5, capacidade mínima 
de 45 lugares (contando com o motorista). poltronas do salão fixas 
dispostas em 3x2, tipo sofá com dimensões mínimas de 1000x800mm 
com cinto de segurança em todas as poltronas, sendo que 02 
poltronas (uma do lado direito e uma do lado esquerdo) 
confeccionadas em tecido amarelo destinado a estudantes com 
mobilidade reduzida com cinto de segurança de 4 pontos (a 
identificação visual dos assentos preferenciais deve ser feita através 
de adesivo aplicado no vidro. As poltronas preferenciais devem ter 
características construtivas que maximizem o conforto e a segurança, 
tais como: a) posicionamento de forma a não causar dificuldade de 
acesso; b) identificação visual na cor amarela, aplicada no apoio de 
braço e no encosto frontal da poltrona, contrastando com as demais 
poltronas, de forma a ser facilmente percebida; c) apoio de braço 
lateral - lado do corredor de circulação do tipo basculante; d) cinto de 
segurança subabdominal complementado por 02 (dois) pontos de 
apoio superiores – colete torácico, sendo considerada somente a 
ancoragem do cinto subabdominal; e) apoio para acomodação dos 
pés, exceto para os bancos localizados sobre a caixa de rodas. Banco 
do motorista com amortecimento hidráulico ou pneumático com 
regulagens e cinto de segurança de três pontos, corredor central, uma 



 

porta com acionamento pneumático de embarque e desembarque do 
lado direito do veículo instalada no entre eixos ou balanço dianteiro, 
parabrisa interiço ou bipartido, janelas com vidros móveis, iluminação 
interna com luminárias no teto do veículo, atendendo todo o salão. piso 
do salão em alumínio. entreeixos originais de fábrica com no mínimo 
4.500mm, comprimento total do veículo com no mínimo 8.800mm e 
máximo de 9.200mm, altura interna mínima de 1900mm, largura 
externa mínima de 2.200mm, peso bruto total (pbt) mínimo de 8.700 
kg e máximo 10.000 kg. todos os equipamentos exigidos pelo código 
de trânsito brasileiro para veículos de transporte escolar, veículo na 
cor amarela com faixa escolar na cor preta, com o dístico escolar na 
cor amarela (atendendo norma), veículo com espelhos frontais, 
intermitente e câmera de ré com tela de visualização no painel. 
Garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem mais 12 
meses para o trem de força (motor/caixa/diferencial). O prazo de 
entrega será de até 90 dias contando a partir do recebimento da 
autorização de fornecimento. 

 
Preço máximo unitário de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais). 
 
 

   

No item 12.2 - o prazo de entrega do veículo passará para até 90 (noventa) dias; 

As demais clausulas e especificações permanecem inalteradas. 

 
Fica prorrogado a abertura do Processo Licitatório Nº 36/2021 para o dia 
19/04/2021, as 09:00 horas. 
 
 
Águas Mornas, 07 de abril de 2021.  
 
 
 

Omero Prim 
PREFEITO MUNICIPAL 


