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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 021/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, 

especialmente o disposto nas Leis nº 10.520/2002, subsidiada pela nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei 

Complementar nº 123/2006, bem como pelos Decretos Municipais nºs 162/05 e 103/06, resolve RETIFICAR o 

Edital nº 011/2014 do Pregão Presencial nº 07/2014 como segue: 

1. Incluir no preâmbulo do edital: “A ata de registro de preços terá validade até 31 de dezembro de 2014”. 

2. Alterar no item 11 - DA ENTREGA, DO PRAZO, E GARANTIA DO OBETO, o subitem 11.1.2., 

ficando com a seguinte redação: “Para os demais veículos descritos no termo de referência, o prazo de entrega será 

de 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato e emissão da nota empenho”. 

3. Alterar no ANEXO I - Termo de Referência, parte da descrição do veículo indicado no Item 1, apenas 

referente ao rádio, ficando com a seguinte redação: 

VEÍCULO NOVO, ZERO KM, ORIGINAL DE FÁBRICA, ANO FABRICAÇÃO 2014 E MODELO 2014 

OU 2015, FABRICAÇÃO NACIONAL, com as seguintes características mínimas: 

 04 (quatro) portas. 

 Na cor Branca. 

 Motorização mínima 1.8, gasolina ou bi-combustível. 

 Potência mínima de 130 CV. 

 ABS com EBD, Air Bag duplo. 

 Banco do motorista com regulagem de altura. 

 Rádio CD MP3 integrado ao painel com RDS e porta USB. 

 Ar-condicionado digital ou com dual zone. 

 Direção hidráulica ou elétrica. 

 Volante com regulagem de altura e profundidade. 

 Computador de bordo multifunções. 

 Alarme anti furto. 

 Chave em canivete com telecomando para abertura de portas, vidros e porta-malas. 

 Vidros elétricos com one touch e anti esmagamento. 

 Retrovisores elétricos, trava elétrica. 

 Comando interno elétrico de abertura de porta malas. 

 Faróis de neblina. 

 Iluminação no porta malas. 

 Capacidade 05 passageiros, mais bagagem. 

 Protetor de motor, tapetes de borracha. 

 Rodas de liga leve, com pneus no mínimo 1.95/65 R15, e demais itens de série. 

 ITENS NÃO ORIGINAIS: 

  Vidros escurecidos ou com películas. 

  Plotagem conforme descrito pelo Setor de Comunicação Institucional do Município e conforme Portaria da 

SES/RS 337/2013. 

 GPS. 

 Emplacado em nome do município de São Vicente do Sul/RS. 

 Garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem, além de possuir os equipamentos e acessórios 

obrigatórios pelo Código Nacional de Trânsito-CTB. 

4. Fica também alterado a data e horário para abertura da licitação: 

Data da Abertura: 23/04/2014 Horário: 09:00 hs ( horário de Brasília )  

5. Os demais termos do Edital nº 011/2014 permanecem conforme a redação original. 

 

São Vicente do Sul, 07 de abril de 2014. 

 

FERNANDO DA ROSA PAHIM 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Este edital de retificação foi examinado e 

aprovado em ___/____/2014 

 

_____________________ 

Rosa Maria P. Pedroso 

Procurado Jurídica Municipal 

OAB nº 82156 


