
TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2017 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. 
 
 

Considerando a necessidade de ajuste no objeto; 
 

Considerando que não haverá prejuízos aos interessados em participar da licitação; 
 

Considerando o interesse público; 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO SUL-RS, no uso de suas 
atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, as alterações realizadas 
no edital de Pregão Presencial nº 10/2017, conforme segue: 
 

1) No item 1 – Do objeto, onde se lê: 
 

1 - DO OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de veículos, conforme 
especificaçõas constantes na tabela abaixo. 

 

ITEM OBJETO QUANTIDADE 

1 

Veículo novo zero quilômetro de no mínimo 5 lugares incluíndo o 
motorista, pintura sólida ou metalizada na cor branca, ano de 
fabricação / modelo de no mínimo 2017/2017, com transmissão 
mecânica de no mínimo 5 velocidades a frente e 1 a ré, equipado 
com vidros elétricos dianteiros, ar condicionado, freio ABS, air 
bag para motorista e passageiro, direção hidráulica, motor com 
potência mínima de 75 CV a gasolina, bi combustível, banco do 
motorista com regulagem de altura, roda de ferro com aro de no 
mínimo 15’ e pneus de no mínimo 175/70 R14, tanque de 
combustível de no mínimo 55 litros, Preparação para sistema de 
som com fiação, travamento elétrico das portas  e todos os itens 
exigidos pelo código nacional de trânsito. 

 

 

 

 

 

2 

 
 

Leia-se: 
 

1 - DO OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de veículos, conforme 
especificações constantes na tabela abaixo. 

 

ITEM OBJETO QUANTIDADE 

1 

Veículo novo zero quilômetro de no mínimo 5 lugares incluíndo o 
motorista, pintura sólida ou metalizada na cor branca, ano de 
fabricação / modelo de no mínimo 2017/2017, com transmissão 
mecânica de no mínimo 5 velocidades a frente e 1 a ré, equipado 
com vidros elétricos dianteiros, ar condicionado, freio ABS, air 
bag para motorista e passageiro, direção hidráulica ou elétrica, 
motor com potência mínima de 75 CV a gasolina, bi combustível, 

 

 

 

 

 



banco do motorista com regulagem de altura, roda de ferro com 
aro de no mínimo 14’ e pneus de no mínimo 175/70 R14, tanque 
de combustível de no mínimo 54 litros, Preparação para sistema 
de som com fiação, travamento elétrico das portas  e todos os 
itens exigidos pelo código nacional de trânsito. 

2 

 
 

2) As demais disposições contidas no edital de Pregão Presencial nº 10/2017 
permanecem inalteradas. 

 
 
São Domingos do Sul-RS, 05 de Abril de 2017. 

 
 
 
 
 

FERNANDO PERIN 
PREFEITO MUNICIPAL 


