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RETIFICAÇÃO 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL – AQUISIÇÃO - Nº007/2014 

 
 
 
Retificação do Edital de Pregão Presencial – Aquisição - nº 007/2014, cujo 

objeto visa a aquisição de veículos zero quilômetro para Secretarias Municipais de 
Saúde e Obras Urbanas.  

 
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: 14/11/2014, às 10 horas.  
 
Permanecem inalteradas as demais disposições do referido edital.  
 
Rosário do Sul, 30 de outubro de 2014. 
 
 
 
Dieizon Marques da Silva, 
Chefe do Departamento de Licitações. 
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ANEXO I do edital de PP nº 007/2014  
 

Local de entrega: Rua Amaro Souto, nº 2203, centro, Rosário do Sul-RS. 
CEP: 97.90-000. 

Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias. 
Validade da proposta: 90 (noventa) dias. 
Garantia de no mínimo 01 (um) ano. 
 
 

ITEM QUANTI
DADE 

DESCRIÇÃO MÍNIMA 
 

VALOR UNITÁRIO MÁXIMO 
ADMITIDO 

01 03 (três) Veículo zero quilometro, ano/modelo no mínimo 
2014/2014; MOTORIZAÇÃO 1.6, POTÊNCIA MINIMA 
100 CV, Bicombustível,  vidros elétricos nas 04 
portas; volume do porta malas  mínimo 400 litros; 
tanque de combustível com capacidade mínima de  
48 litros; alarme anti-furto com acionamento a 
distância; coluna de direção com regulagem em 
altura. Equipado com três apoios de cabeça traseiros, 
04 alto falantes, antena no teto, ar condicionado, 
rodas com aro mínimo tamanho 14, chave com 
comando de travamento do veículo, cinto de 
segurança retráteis, direção hidráulica, regulagem de 
altura dos cintos de segurança dianteiros, regulagem 
do banco do motorista, vidros elétricos dianteiros e 
traseiros, airbag duplo, freios ABS, emplacado no 
município de Rosário do Sul. Demais itens de 
segurança obrigatórios. Cor preferencialmente 
branca.  

R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais). 

02 02 (dois) Um veículo de tipo pickup, 0 (zero) Km, cabine 
estendida, ano/modelo mínimo 2014, 
MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.4, Bicombustível, 
POTÊNCIA MINIMA 100CV, capacidade de carga 
MINIMA 650 Kg, 05 marchas a frente e uma a ré, 
protetor de caçamba, cintos de segurança retráteis, 
banco do motorista com regulagem de altura, tanque 
com capacidade mínima de 55 litros, espelhos 
externos com controle interno, fixação do estepe 
embaixo do veículo, direção hidráulica, vidros 
elétricos, ar condicionado, travamento elétrico. 
emplacado no município de Rosário do Sul. Demais 
itens de segurança obrigatórios. Cor 
preferencialmente branca.  

R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais). 

 
 
Observação:  as descrições estão de acordo com as necessidades 

levantadas pelos profissionais técnicos e motoristas da Secretaria Municipal de Saúde, 
tendo em vista as peculiaridades enfrentadas diariamente tanto para transporte de 
pacientes, funcionários e carga. 


