
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGAO ELETRÔNICO 140/2018  

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu torna público, para conhecimento dos 

interessados, do pregão eletrônico 140/2018, que resolve RETIFICAR o edital de licitação, de 

05 de setembro de 2018, conforme segue: Altera a redação do edital: 

 Onde lê-se: 

LOTE 1 – MICRO ONIBUS - TIPO VAN - URBANO DE TRANSPORTE SANITÁRIO 

Item Descrição Valor Unitário Valor Total 

01 Micro-ônibus ou van 0km , capacidade de no mínimo 20 
+ 1 lugares; Ar condicionado, sistema de TV visível para 
todos com Kit Multimídia, porta pacote; porta lado 
direito para embarque e desembarque; janelas com 
vidros moveis; poltrona para motorista; cinto de 
segurança abdominal para todas as poltronas; faróis de 
neblina; iluminação interna; rodado duplo, motor diesel 
com no mínimo de 146cv de potência; injeção 
eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção 
hidráulica ou elétrica; tacógrafo original de fábrica; 
Freio ABS, Sistema de Controle de Tração, Distribuição 
de Força e Frenagem; Suspensão dianteira com mola 
parabólica ou trapezoidais e amortecedores hidráulicos 
e barra estabilizadora; Suspensão traseira com mola 
parabólica ou trapezoidais e Amortecedores 
Hidráulicos; PBT mínimo de 5 toneladas; tanque com 
capacidade mínima de 75 litros 

220.000,00 220.000,00 

Total   220.000,00 

 

Leia-se:  

LOTE 1 – MICRO ONIBUS - TIPO VAN - URBANO DE TRANSPORTE SANITÁRIO 

Item Descrição Valor Unitário Valor Total 

01 Micro-ônibus ou van 0km , capacidade de no mínimo 20 
+ 1 lugares; Ar condicionado, sistema de TV visível para 
todos com Kit Multimídia, porta pacote; porta lado 
direito para embarque e desembarque; janelas com 
vidros moveis; poltrona para motorista; cinto de 
segurança abdominal para todas as poltronas; faróis de 
neblina; iluminação interna; rodado duplo, motor diesel 
com no mínimo de 146cv de potência; injeção 
eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção 
hidráulica ou elétrica; tacógrafo original de fábrica; 
Freio ABS, Distribuição de Força e Frenagem; Suspensão 
dianteira com mola parabólica ou trapezoidais e 
amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora; 
Suspensão traseira com mola parabólica ou trapezoidais 
e Amortecedores Hidráulicos; PBT mínimo de 5 
toneladas; tanque com capacidade mínima de 75 litros 

220.000,00 220.000,00 

Total   220.000,00 



 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições constantes do Edital, Anexos e 

Retificação. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O 

Edital com as devidas alterações poderá ser obtido através do webpage: 

http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações através do telefone (0xx46) 3572- 

8018; fax (0xx46) 3572-8001 e email: licitacaocruzeiro@hotmail.com. Torno público,  

Cruzeiro do Iguaçu – Pr, 17 de setembro de 2018  

 

JOSÉ NILTON DE SOUZA  

PREGOEIRO 


