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RETIFICAÇÃO 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL – AQUISIÇÃO - Nº003/2014 

 
 
 
Retificação do Edital de Pregão Presencial – Aquisição - nº 003/2014, cujo 

objeto visa a aquisição de veículos zero quilômetro para Secretaria Municipal de Saúde. 
 
De acordo com o presente, fica alterado o ANEXO I – Termo de Referência –  

o qual fica alterado conforme segue. 
 
A data de abertura passa a ser dia: 11/08/2014, às 10 horas.  
 
Permanecem inalteradas as demais disposições do referido edital.  
 
Rosário do Sul, 24 de julho de 2014. 
 
 
 
Dieizon Marques da Silva, 
Chefe do Departamento de Licitações. 
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ANEXO I do edital de PP nº 003/2014  
 

,  
Os itens 02 e 04 passam a ter a seguinte descrição mínima, com a 

observação de que o total, item 02 + item 04, totaliza 03 (três) veículos: 
 
 
Veículo zero km, ano 2014, modelo 2014, com motor 1.6, total flex acima de 

100 cvs, equipado com três apoios de cabeça traseiros, 02 porta copos dianteiros, 04 
alto falantes + 02 tweeters, abertura elétrica do porta malas, alerta sonoro de faróis 
ligados, antena no teto, ar condicionado, banco traseiro com ajuste longitudinal, banco 
traseiro com encosto e assentos rebatíveis, rodas de ferro aro 15, chave com comando 
de travamento do veículo e destravamento do porta malas integrado, cinto de segurança 
retrateis, direção hidráulica/elétrica, frisos laterais, iluminação do porta malas, 
limpador/lavador/desembaçador do vidro traseiro, luz de leitura dianteira, pára-brisa 
degradée, porta garrafas nas laterais das portas dianteiras, regulagem de altura dos 
cintos de segurança dianteiros, regulagem do banco do motorista, relógio digital, 
retrovisores externos com luz de seta, tomada de 12v no console central, vidros elétricos 
dianteiros e traseiros, airbag duplo, freios ABS, tampa traseira com vidro integrado, porta 
malas com capacidade mínima de 400 litros, tanque de combustível com no mínimo 50 
litros, emplacada no município de Rosário do Sul. Cor branca.  


