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COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2021 

PROCESSO Nº 1068/2021  

TIPO: Menor Valor Global 

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO TIPO FURGÃO, 

conforme termo de referência e condições estabelecidas em edital. 

 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de 

Posse, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA a todos os 

interessados, que fica RETIFICADO os seguintes descritivos 

constantes no Termo de Referência, anexo do Pregão Presencial n° 

017/2021: 

 

“ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

Aquisição de (01) um veículo zero quilômetro 

com as seguintes característica mínimas: tipo 

furgão, teto alto, cor solida (Branca), 

ano/modelo 2021/2021, ar condicionado, 

porta lateral corrediça e porta traseira com 

abertura em duas folhas, direção elétrica ou 

hidráulica, air bag do motorista e passageiro, 

motor movido a diesel e potência de no 

mínimo 125 CV, 04 cilindros, câmbio de 06 

marchas, freio a disco nas quatro rodas com 

ABS, tração traseira, tanque de combustível 

de no mínimo 65 litros, faróis de neblina.  

Medidas externas: comprimento de no mínimo 

5.450mm, largura de no mínimo 1.900mm, 

distância entre eixos de no mínimo 3.000mm, 

altura do veículo sem carga com ar 

condicionado de no mínimo 2.300mm, Rádio 

AM/FM-MP3-USB, trio elétrico (vidro, trava e 

retrovisor), e todos os equipamentos 

obrigatórios completos conforme legislação 

nacional de trânsito (extintor, triangulo, chave 

de roda, macaco, pneu estepe), Revestimento 

interno em material lavável na cor branca em 

moldes de ABS com isolação termo acústica e 

resistente aos processos de limpeza e 



            PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE 
            Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel.: (19) 3896 - 9000 

            email: licitação@pmsaposse.sp.gov.br 
 

Fls. 02/04 
 

desinfecção comuns a superfícies hospitalares  

ou placa de Plástico Reforçado em Fibra 

de Vidro (PRFV) resistente a processos 

de limpeza e desinfecção, Revestimento do 

piso em material antiderrapante e de alta 

resistência aos processos químicos de limpeza 

e higienização comuns a superfícies 

hospitalares, Fornecimento e instalação de 

divisória original com passagem para cabine, 

Fornecimento e instalação de pega mão em 

alumínio de uma polegada de diâmetro com 

três pontos de fixação no teto, Fornecimento e 

instalação de uma janela na porta corrediça 

com jateamento e adesivagem, Fornecimento 

e instalação dos vidros traseiros com 

jateamento nos vidros e adesivagem, 

Fornecimento e instalação de seis lanternas 

sequenciais de sinalização nas laterais 

externas do veículo. (Sendo 02 luminárias 

intermitentes branca e 04 vermelhas (Âmbar), 

Fornecimento e instalação um exaustor com 

sistema de troca de ar ambiente e ventilação 

interna, Fornecimento e instalação de uma 

maca retrátil, Fornecimento e instalação de 

um banco baú com assento e encosto para 

três acompanhantes em espuma rígida, com 

três cintos de segurança retráteis, 

Fornecimento e instalação de um armário em 

dois módulos na lateral esquerda do veículo, 

com portas deslizantes em acrílico, balcão 

com três gavetas porta objetos, 

compartimento para dois cilindros e uma 

prancha de coluna, Fornecimento e instalação 

de armário superior com acabamento em 

fórmica texturizada tipo porta pacotes. 

(Somente para versão teto alto), 

Fornecimento e instalação de um cilindro de 

oxigênio 16 litros, Fornecimento e instalação 

de uma lixeira plástica embutida na lateral do 

banco baú, Fornecimento e instalação de um 

aspirador com frasco, Fornecimento e 
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instalação de um umidificador, Fornecimento e 

instalação de um suporte de sangue e soro 

móvel, Fornecimento e instalação de um 

painel para a parte elétrica com 02 pontos de 

12v e três de 110v instalado no armário 

lateral esquerda, Fornecimento e instalação 

uma bateria auxiliar 95 amp, Fornecimento e 

instalação de um INVERSOR DE 1000W, 

Fornecimento e instalação de um sinalizador 

acústico visual do tipo barra de 110 w de 

quatro tons, Fornecimento e instalação dos 

adesivos para AMBULÂNCIA PADRÃO, 

Fornecimento e instalação de uma luz de 

embarque traseiro, Fornecimento e instalação 

da parte elétrica com cabos 

superdimensionados e antichamas que não 

emanam gases e disjuntores individuais para 

cada instalação elétrica, Cadastro no sistema 

Renavam.(documento necessário para 

documentação do veículo), Fornecimento e 

instalação de luz intermitente na porta 

traseira (par).NA COR VERMELHA, 

Fornecimento e instalação do Banco giratório 

para enfermeiro instalado na cabeceira da 

maca com cintos de segurança, Fornecimento 

e instalação de uma prancha longa de 

madeira, Fornecimento e instalação de um 

Régua tripla, fluxômetro, válvula com 

manômetro e umidificador de oxigênio com 

chicote e máscara, Fornecimento e instalação 

do reforço do para choque traseiro em INOX, 

Fornecimento e instalação do ventilador de 

teto, Fornecimento e instalação de 4 

luminárias em led, Fornecimento ei nstalação 

do piso com acabamento em inox, 

Fornecimento do cadastro do RENAVAM, 

Suporte de bomba de infusão, Fornecimento e 

instalação de ar condicionado traseiro. 

OBS: COR DOS MÓVEIS NA COR AZUL.” 
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Em que pese tais alterações ensejam em modificação na 

proposta comercial, nos termos do art. 21 §4º da Lei Federal nº. 

8.666/93, vale ressaltar que o prazo mínimo de 08 (oito) dias 

úteis entre a última publicação e a realização de sessão 

continua sendo atendido, assim, a data de abertura do 

certame será as 09:00 horas do dia 09 (nove) de abril de 

2021. INFORMAÇÕES: Setor de Licitações da Prefeitura - Praça 

Chafia Chaib Baracat, Nº 351 – Vila Esperança, Santo Antônio de 

Posse – SP. Telefone: (19) 3896-9000 - Site: 

www.pmsaposse.sp.gov.br - E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br.  

 

 

 Santo Antônio de Posse, 23 de março de 2021. 

 

 

Joseani D. Bassani Torres 
Pregoeira 
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