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Razões da suspensão

O termo de referência menciona que o veículo ônibus será utilizado para transporte de
alunos para cursos técnicos e universitários, sem nenhuma fundamentação na
legislação que define vida útil para veículos de transporte de passageiros (escolar) e a
descrição foi apresentada da seguinte forma:

01 (um) Veículo de segunda mão, tipo ônibus, modelo Rodoviário, Ano de
fabricação 2010 ou superior, l\tlotor traseiro com potência mínima de 300 CV,
movido a diesel, Turbo, lntercooler, Direção hidráulica, Freios a Ar, Ltm único eixo
traseiro (toco), 'Carroceria com capacidade mínima de 45 lugares senÍados,
Poltronas Soft, Ar condicionado, Pneus novos na dianteira e reformados na
traseira, Pintura revitalizada, revisado e com garantia de 90 dias para Atlotor, caixa
de marcha, e diferencial, com toda sua documentação regularizada, de acordo com
exigências do Departamento de Trânsito (DETRAN), sem reserua de domínio,
disponível para transferência de forma imediata.

Na descrição está mencionado veículo de "segunda mão" termo inadequado para
descrição de veículo, que no mercado são Veículos Novos, Veículos zero quilômetros e
veículos usados, aquisição de veículo usado não cabe a definição de pneus novos na
dianteira e reformados na traseira dando a impressão que já existe o veículo
(direcionamento). A descrição é dúbia e necessita de melhor detalhamento do veículo
pretendido, exempl ificando:

Aquisição de um Onibus Rodoviário usado dentro do período de vida util, com
fabricação acima de 2009.
Tipo do Chassr - Chassi do Onibus tipo rodoviário;
Eixos: 1 (um)
Ano Modelo: 2010 ou superior;
Distância mínima de _ (_) metros entre eixos;
Tacógrafo diario;
Motor: Dianteiro, de propulsão a oleo diesel s10, com no mínimo 06 (se§
cilindros, com potência de no mínimo 225 CV;
Transmissão: Caixa de mudança mecânica de 6 (sers,) marchas sincronizadas a
frente e 1 (uma) a ré, com acionamento através de alavanca;
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NOTIFICAÇÃO No 2512021

Nos termos do § 2o do art. 113 da Lei no 8.666/93, a Controladoria Geral do ltlunicípio
de São Félix de Minas, solicitou o edital de licitação já publicado e os autos processuais
para exame, em tempo hábil, determinando a suspensão do certame até que seja
observada as e medidas corretivas determinadas. Fica comunicado a todos os
interessados que está suspensa o certame do dia 10 de agosto de 2021, Processo
Administrativo de Licitação no 3212021, lr/odalidade Pregão Presencial no 3012021, Tipo
de licitação: N4enor Preço por ltem, cujo objeto é aquisição de veículos usados. A nova
data de abertura das propostas será divulgada e publicada. lnformações e
esclarecimentos Fone: (33) 3246-9066 e-mail: licitacao@saofelixdeminas.mq.qov.br
com Fernando Paulino Rosa - Pregoeiro.
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Diferencial: O eixo traseiro deve ter redução simples;
Embreagem: A embreagem deve ser do tipo monodisco a seco com acionamento
hidropneumático;
Suspensão; A suspensão deve ser do tipo pneumático ou normal, com
amortecedores de dupla ação e barra estabilizadora;
Direção: com assistência hidraulica integral;
Freios: Os sisfem as dianteiros a tambor, o ajuste da folga das lonas deve ser
automático, através de dispositivo do tipo catraca automática, e as /onas devem ser
isenÍas de amianto e qualquer outro camponente prejudicial a saúde e ao meio
ambiente;
O sisfema de freio motor ou similar;
SísÍema elétrico: Tensão nominal de 24 VCC, Duas baterias. As baterias devem
ser de 12 VCC e de, no mínimo, 19 placas e 170 Ah; Um ou mais alternadores com
uma capacidade total de carga igual ou superior a 120 A para alimentação do
sisfema elétrico geraldo chassi e da carroceria; Um ou mais alternadores com uma
Capacidade total de carga igual ou superior a 120 A para alimentação do sisÍema
Ar Condicionado da carroceria;
Chave geral de acionamento e desligamento de todo o sisfema elétrico do veículo;
Pneus: - 275/80 R22,5
Tanque de combustível: O veÍculo deve dispor de um recipiente construído em
polietileno puro de alta densidade e com capacidade de armazenamento total
mínimo de 275litros de combustível;
Tipo da Carroceria: Carroceria para ônibus fípo rodoviário;
Ano de fabricação ou modelo acima de 2009;
Comprimento total mínimo de _ metros;
Largura mínima de 2.500mm;
Revestimento externo em chapa de alumínio, painéis frontais, traseiros e teta em
fibra de vidro;
Capacidade mínima de 44 passageiros senfados além do motorista.
Banheiro; Para-brisa com vidro laminado bipartido incolor, limpador do para-brisa
com temporizador e esguicho elétrico;
03 (três) janelas de emergência no lado esquerdo e 02 (duas) do lado direito, não
contíguas;
Cinto de segurança 03 (três) pontas para o motorista com mecanismo retrátil;
Cinto de segurança 02 (duas) pontas para os passageiros;
Ar condicionado de teto com difusores;
Sisfema calefação de piso;
Sirene acoplada para marcha-re;
Garantia de motor e câmbio de _ (J meses.

Também deve ser mencionado no Edital que os veículos a serem ofertados, serão
vistoriados e emitido laudo de vistoria por representantes do lr/unicípio, no sentido de
garantir as especificações do veículo e ainda certificar o estado de conservação.
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Diante do Exposto fica determinado que seja suspensa a licitação e adequação da

descrição do veículo pretendido pelo Município, nos termos do § 20 do arl. 113 da Lei

no 8.666/93, sob pena de responsabilidade da autoridade competente e da CPL.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - Í\4G, 09 de agosto de 2021.

Assinado de forma digital por MILTON MENDES

M I LTO N M E N D ES BOTELH O:5 0243268653 BorELHo:50243268653
Dados: 2021.08.09 1 2:39:1 5 -03'00'

MILTON MENDES BOTELHO
Controlador Geral do Atlunicípio
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