
PREFEITURA 

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 
Email: licitacao@itanhandu.mg.gov.br 

2º ADENDO AO EDITAL Nº. 
 

Processo Licitatório nº. 002/2019 

Pregão Presencial nº. 001/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL

ITANHANDU/MG, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE ÇOS

 

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, 
do prazo para que operadores do ser
cadastramento de condutores  e acompanhantes, publicado pela Polícia Civil de Minas Gerais, por meio 
do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN
buscar meios de garantir o mínimo de segurança para os usuários do transporte escolar, fica acrescido ao 
edital supracitado, a exigência de apresentação de laudo de vistoria ou de inspeção, conforme 
no art. 136 do Código de Transito brasileiro. 

6.2.4–Todos os veículos a serem utilizados na prestação dos serviços deverão ser 
inspecionados por empresa 
de inspeçao veicular, e deverão ser obedecidas as normas legais constantes no artigo 1º e 
seguintes do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503 de 23/09/1997.)

A partir de 1º de Julho de 2019, o veículo destinado à condução coletiva de escc
disposto no artigo 7º da Portaria nº 1458, de 26 de Setembro de 2018 do DETRAN/MG e deverão ser 
submetidos à inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios, de segurança e demais 
requisitos previstos na Portaria nº 1458/2018 e à apresentação do
responsável pelo transporte escolar, emitido pelo DETRAN/MG, nos termos 
1458, de 26 de Setembro de 2018. 
 
Demais itens e condições do edital permanecem inalterados
 
Conforme Decreto 3555 de 08/08/2000, artigo 12, § 2º, fica designada a nova data de 
Fevereiro de 2019, as 09h:00min para a realização da sessão do Pregão.
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ADENDO AO EDITAL Nº. 001/2019 

 

CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO ESPECIALIZAD

REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL  NO MUNICIPIO DE 

ITANHANDU/MG, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE ÇOS

no uso de suas atribuições, comunica a todos os interessados que, em razão da prorrogação 
do prazo para que operadores do serviço de transporte escolar regularizem a inspeção veicular e o 

e acompanhantes, publicado pela Polícia Civil de Minas Gerais, por meio 
do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN-MG) e, considerando que o Município deve
buscar meios de garantir o mínimo de segurança para os usuários do transporte escolar, fica acrescido ao 
edital supracitado, a exigência de apresentação de laudo de vistoria ou de inspeção, conforme 
no art. 136 do Código de Transito brasileiro.   

Todos os veículos a serem utilizados na prestação dos serviços deverão ser 
inspecionados por empresa especializada, com fornecimento de Laudo de Vistoria 
de inspeçao veicular, e deverão ser obedecidas as normas legais constantes no artigo 1º e 
seguintes do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503 de 23/09/1997.) 

A partir de 1º de Julho de 2019, o veículo destinado à condução coletiva de esccolares, 
disposto no artigo 7º da Portaria nº 1458, de 26 de Setembro de 2018 do DETRAN/MG e deverão ser 
submetidos à inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios, de segurança e demais 

nº 1458/2018 e à apresentação do Termo de Autorização do condutor 
responsável pelo transporte escolar, emitido pelo DETRAN/MG, nos termos artigo 2º da Portaria nº 
1458, de 26 de Setembro de 2018.  

Demais itens e condições do edital permanecem inalterados. 

Conforme Decreto 3555 de 08/08/2000, artigo 12, § 2º, fica designada a nova data de 
0min para a realização da sessão do Pregão. 

 
Itanhandu, 25 de Janeiro de 2019 

 
 
 
 

Marcos Alexandre de Carvalho 
Pregoeiro 

MUNICIPAL DE ITANHANDU 

 

ESPECIALIZAD O PARA 

NO MUNICIPIO DE 

ITANHANDU/MG, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE ÇOS. 

, em razão da prorrogação 
viço de transporte escolar regularizem a inspeção veicular e o 

e acompanhantes, publicado pela Polícia Civil de Minas Gerais, por meio 
considerando que o Município deve 

buscar meios de garantir o mínimo de segurança para os usuários do transporte escolar, fica acrescido ao 
edital supracitado, a exigência de apresentação de laudo de vistoria ou de inspeção, conforme previsto 

Todos os veículos a serem utilizados na prestação dos serviços deverão ser vistoriados ou 
de Vistoria ou Certificado 

de inspeçao veicular, e deverão ser obedecidas as normas legais constantes no artigo 1º e 
 

olares, deverá atender ao 
disposto no artigo 7º da Portaria nº 1458, de 26 de Setembro de 2018 do DETRAN/MG e deverão ser 
submetidos à inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios, de segurança e demais 

Termo de Autorização do condutor 
artigo 2º da Portaria nº 

Conforme Decreto 3555 de 08/08/2000, artigo 12, § 2º, fica designada a nova data de 08 de 


