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RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2019 

Processo Administrativo nº 97/2019 

 

 

Altera descrição do item 1 do 

Objeto do Edital. 

 

Alair Cemin, Prefeito 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), conforme segue: 

Item  Descrição Un Qde Valor 

Referência 

1 

Veículo Utilitário novo, com as seguintes 

características mínimas: zero km, ano e modelo 

mínimo 2019, montada sobre chassi, mínimo 04 

(quatro) portas, com motor a óleo diesel no 

mínimo 2.0, com potência mínima de 175 (cento 

e setenta e cinco) CVs, capacidade de carga de 

no mínimo 1.000 kg, tração 4 x 4, transmissão 

automática, freio ABS, airbag para motorista e 

passageiro, alarme mínimo para cintos do 

motorista e do passageiro dianteiro, ar 

condicionado, controle de tração, banco do 

motorista com ajuste de altura, brake-light com 

iluminação da caçamba, chaves tipo canivete 

com comando remoto, computador de bordo, 

controle automático de velocidade, direção 

hidráulica ou elétrica, distribuição eletrônica da 

força de frenagem, bloqueio eletrônico do 

diferencial, controle eletrônico de estabilidade, 

faróis de neblina, ganchos para amarração de 

carga na caçamba com capota marítima, lanterna 

de neblina traseira, limpador do para-brisa, pneus 

novos padrão do veículo, roda e pneu reserva 

montado no padrão do veículo, tanque de 

combustível com capacidade mínima para 75 

(setenta e cinco) litros, protetor de cabine (Santo 

Antônio), protetor do cárter e caixa de 

transmissão, vidros elétricos, retrovisores 

externos elétricos, rodas de liga-leve, sensor de 
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estacionamento traseiro, sistema de alarme com 

comando remoto, sistema de som com CD-

Player/MP3, Bluetooth, entrada USB, tampa 

traseira com sistema de chave, travamento 

central com controle remoto, volante com ajuste 

de altura, 2 alto-falantes dianteiros e 2 traseiros, 

3 apoios de cabeça e 3 cintos de segurança no 

banco traseiro, e demais itens de segurança 

exigidos pelo Código Nacional de Trânsito 

Brasileiro. 

 

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 9 

horas do dia 05 de novembro de 2019. 

 

3 – Os demais itens do Edital permanecem inalterados.  

 

  

                               Derrubadas/RS, 22 de outubro de 2019. 

 

 

ALAIR CEMIN 

Prefeito Municipal 

 

 

Examinado e aprovado por esta 

Assessoria Jurídica. 

Em ___/___/______. 

 

Dr. John Régis Gemelli dos Santos 

OAB/RS 49.757 

 


