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RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019 

Processo Administrativo nº 37/2019 

 

 

Altera descrição do item 1 do 

Objeto do Edital. 

 

Alair Cemin, Prefeito Municipal de Derrubadas/RS, no uso das atribuições legais, torna público 

o presente Edital de Retificação, com base nas disposições a seguir: 

 

1 – Altera a descrição do item 1 do Objeto do Edital da licitação (Item 1, subitem 1.1), que 

passa  a ter a seguinte redação: 

Item  Descrição Un Qde 

1 

Veículo novo, zero km, de fabricação nacional, com as seguintes 

características mínimas: ano 2019 e modelo 2019, cabine dupla, 

mínimo 02 (duas) portas, na cor sólida, motor flex, potência mínima de 

100 (cem) CVs, câmbio de 5 (cinco) marchas a frente e 1 (uma) a ré, 

para o transporte de 05 (cinco) pessoas incluindo o motorista, equipado 

com ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, direção hidráulica 

ou elétrica, air-bag duplo frontal (motorista e passageiro), freios ABS, 

vidros elétricos, travas elétricas nas portas, alarme volumétrico, 

computador de bordo, som e rádio com sintonia digital e antena 

externa e entrada USB e auxiliar, cintos de segurança em conformidade 

com a legislação vigente, caçamba com capacidade mínima para 670 

(seiscentos e setenta) litros, apoios de cabeça rebaixados e reguláveis 

em altura nos banco, tanque de combustível com capacidade mínima 

para 48 (quarenta e oito) litros, rodas e pneus mínimo aro 14, protetor 

de cabine (Santo Antônio), protetor de caçamba em polietileno, roda e 

pneu reserva montado, jogo de tapetes emborrachado, protetor de 

motor e demais itens exigidos pelo Código Nacional de Trânsito. 

Chave do carro com controle do alarme e de abertura das portas. 

Forração interna do assoalho com material impermeável (carpete de 

verniz liso), de fácil limpeza, sobre o carpete original. Forração dos 

bancos com material impermeável, de fácil limpeza, sobre o tecido 

original. Garantia mínima do veículo de 1 (um) ano sem limite de 

quilometragem. 

Unidade 01 

 

2 – Altera data de recebimento de propostas e documentos de habilitação. 

2.1 – O recebimento e a abertura dos envelopes de proposta e documentação serão às 14 horas 

do dia 30 de abril de 2019. 
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3 – Os demais itens do Edital permanecem inalterados.  

 

  

                               Derrubadas/RS, 10 de abril de 2019. 

 

 

 

 

ALAIR CEMIN 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Examinado e aprovado por esta 

Assessoria Jurídica. 

Em ___/___/______. 

 

Dr. John Régis Gemelli dos Santos 

OAB/RS 49.757 

 

 


