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ERRATA nº1 

 

QUARTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2022. 

 

 

PROCESSO LICITÁTORIO N.º 21/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2022 

 

A Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves/MG, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio 

designados pela Portaria nº 3.301 de 03 de janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos 

interessados, que foram realizadas alterações no Processo Licitatório nº 21/2022, Pregão Presencial nº 

13/2022, do tipo menor preço por item, de objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, 

COM ACESSIBILIDADE A CADEIRANTE, A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE 

SANITÁRIO ELETIVO DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM 

CONSULTAS, EXAMES E OUTROS, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.791 DE 21 DE 

OUTUBRO DE 2021. Assim como se segue: 

 

 

FICA RETIFICADO EM TODO EDITAL O QUE SE REFERE À ESPECIFICAÇÃO DO 

ITEM: 

 

Onde-se lê: 

 

Veículo automotor novo de fábrica, primeiro emplacamento em nome da Prefeitura, tipo van, 

capacidade de passageiros mínimo 10 lugares + 1 (Com Acessibilidade - 01 Cadeirante), com todos 

itens originais de fábrica, cor Branco, fabricado no máximo há 6 (seis) meses, combustível diesel, 

potência não inferior a 130CV, tração 4x2, distância entre eixos mínimos 3.665mm, freios ABS, tanque 

combustível não inferior a 80L, airbag  motorista, alças de segurança no teto, alerta sonoro de faróis 

acesos, antena de teto, banco do motorista com ajuste de altura, cintos de segurança dianteiros com pré-

tensionador, computador de bordo, direção hidráulica, tomada de 12v no console central, vidros 

elétricos dianteiros, roda de ferro, tacógrafo disco diário, kit multimídia, possui resolução Contran 

316/09, roda aro 16, estepe, macaco, triangulo, chave de roda e demais equipamentos obrigatórios. 

 

Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais 

deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de 

Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; 

 

Adesivos de identificação oficial do Governo de Minas Gerais de acordo com o manual de Identidade 

visual e Adesivos de identificação Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves de acordo com 

modelo indicado pela contratante. 

 

Prazo de garantia mínimo 01 (um) ano do veículo e do kit de adaptação; 

 

Veículo adaptado para cadeirante, com plataforma de embarque e desembarque elevatória, com elevador 

eletro-hidráulico, travamento de rodas, capacidade de 300 kg, cinto de segurança, totalmente 

automatizadas e possuir sistema de segurança para evitar acidentes em sua operação. Fornecimento e 
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instalação de kits de trilhos fixo no piso para fixação de 01 cadeirantes semiautomáticos, regulagem de 

ajuste da cadeira, devidamente instalado e homologado pelo Inmetro. 

 

 

Leia-se: 

 

Veículo automotor, primeiro emplacamento em nome da Prefeitura, tipo van, capacidade de passageiros 

mínimo 10 lugares + 1 (Acessibilidade - 01 Cadeirante), cor Branco, fabricado no máximo há 6 (seis) 

meses, combustível diesel, potência não inferior a 130CV, tração 4x2, distância entre eixos mínimos 

3.665mm, freios ABS, tanque combustível não inferior a 80L, airbag  motorista, alças de segurança no 

teto, alerta sonoro de faróis acesos, antena de teto, banco do motorista com ajuste de altura, cintos de 

segurança dianteiros com pré-tensionador, computador de bordo, direção hidráulica, tomada de 12v no 

console central, vidros elétricos dianteiros, roda de ferro, tacógrafo disco diário, kit multimídia, possui 

resolução Contran 316/09, roda aro 16, estepe, macaco, triângulo, chave de roda e demais equipamentos 

obrigatórios. 

 

Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais 

deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de 

Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; 

 

Adesivos de identificação oficial do Governo de Minas Gerais de acordo com o manual de Identidade 

visual e Adesivos de identificação Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves de acordo com 

modelo indicado pela contratante. 

 

Prazo de garantia mínimo 01 (um) ano do veículo e do kit de adaptação; 

 

Veículo adaptado para cadeirante, com plataforma de embarque e desembarque elevatória, com elevador 

eletro-hidráulico, travamento de rodas, capacidade de 300 kg, cinto de segurança, totalmente 

automatizadas e possuir sistema de segurança para evitar acidentes em sua operação. Fornecimento e 

instalação de kits de trilhos fixo no piso para fixação de 01 cadeirantes semiautomáticos, regulagem de 

ajuste da cadeira, devidamente instalado e homologado pelo Inmetro. 

 

 

 

As devidas alterações encontram-se no edital retificado. 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

BEATRIZ RAYZE DE RESENDE 

Pregoeira 


