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ERRATA DE EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022 

 
Por este instrumento retificamos o EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022 retro men-
cionado, que foi publicado no SITE governamental (www.saosimao.go.gov.br)  no dia 
04/07/2022, que passa a vigorar com o seguinte texto:  
 

Onde se lê: 

 

Leia-se: 

Item Und Qtd. Descrição Marca Valor Unit. Valor Total 

1 MÊS 12 

Contratação de 01(UM) Veículo 
Kombi ou similar em ótimo estado de 
conservação com fabricação no 
mínimo do Ano 2010, com motorista 
devidamente habilitado para o 
Transporte de Passageiros na 
modalidade ESCOLAR, com 
capacidade mínima para 12 
passageiros que atendam a 
documentação exigida pela Portaria 
de nº: 023/2012 do DETRAN e 
Instrução Normativa 010/2015 do 
TCM/GO, licenciado junto ao 
DETRAN. O pagamento será por 
quilômetros efetivamente rodados. 
Com todas as despesas com 
motorista, manutenção, combustível, 
seguro dos passageiros, motorista e 
terceiros, por conta da contratada. 
Revisão, em caso de necessidade 
substituição imediata do veículo com 
as mesmas características ora 
contratado. 

   

VALOR TOTAL   

Item Und Qtd. Descrição Marca Valor Unit. 
Valor 
Total 

1 KM 100.188 

Contratação de 01(UM) Veículo 
Kombi ou similar em ótimo estado de 
conservação com fabricação no 
mínimo do Ano 2010, com motorista 
devidamente habilitado para o 
Transporte de Passageiros na 
modalidade ESCOLAR, com 
capacidade mínima para 12 
passageiros que atendam a 
documentação exigida pela Portaria 
de nº: 023/2012 do DETRAN e 
Instrução Normativa 010/2015 do 
TCM/GO, licenciado junto ao 
DETRAN. O pagamento será por 
quilômetros efetivamente rodados. 
Com todas as despesas com 
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motorista, manutenção, combustível, 
seguro dos passageiros, motorista e 
terceiros, por conta da contratada. 
Revisão, em caso de necessidade 
substituição imediata do veículo com 
as mesmas características ora 
contratado. 

VALOR TOTAL   


