
 
EDITAL Nº 021/2019 

 
RE-RATIFICA O EDITAL N° 020/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 015/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

 
 

A Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul - RS, mediante o Pregoeiro e sua equipe 
de apoio designada pela Portaria n° 001/2019, TORNA PÚBLICO que por meio do presente 
edital, é Retificado e Ratificado o Edital nº 020/2019, que se refere ao Processo Licitatório nº 
015/2019, Pregão Presencial nº 006/2019, e que se refere a aquisição de veículo novo, zero 
quilômetro, para uso da secretaria municipal da saúde. 

São retificados os seguintes dados do edital originário:  
a) Prazo para recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação 

e propostas: A documentação e proposta será recebida no dia 06 de março de 
2019 às 14h, na Sala do Setor de Licitações. 

b) Igualmente é retificado o Anexo I do edital, no qual constam as especificações do 
veículo pretendido pela administração municipal. 
 

Os demais itens e disposições do edital originário, não alterados por meio 
desta retificação, são ratificados e permanecem inteiramente válidos e aplicáveis a 
presente licitação. 

 
======================================================================  

 
ANEXO I 

 
EDITAL Nº 021/2019 

 
RERATIFICA O EDITAL N° 020/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 015/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

O objeto do Pregão nº 006/2019, visa adquirir veículo tipo multi van com as seguintes características 
mínimas, conforme abaixo. 

Item Quant. Und. Especificações mínimas 

1 1 Unidade 

Um Veículo novo, zero quilometro, tipo van ou multivan, pintura sólida, no mínimo ano 
2018/modelo/2019, motor de no mínimo 106cv bicombustível (gasolina/álcool), no mínimo 
câmbio mecânico com no mínimo 05 marchas a frente e 01 a ré, capacidade mínima para 
07 (sete) passageiros (incluindo o motorista), pneus de no mínimo 175/65 R15, capacidade 
do tanque de combustível de no mínimo 50 litros, direção hidráulica e/ou elétrica, air bag, 
freios abs, ar condicionado de fábrica, equipada com rádio AM/FM original de fábrica, 
faróis de neblina, retrovisores externos, limpador e lavador dos vidros dianteiros e traseiro, 
travas elétricas. Apresentar folder com dados técnicos e acessórios do veículo. O veículo 
deverá vir equipado com estepe, macaco, chave de rodas e todos os itens exigidos pelo 

Código Nacional de Trânsito. Garantia de 12 meses. 



 
Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, 
contados da data-limite prevista para entrega das propostas, 
conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 
17-07-2002. Prazo de Pagto 

Nos termos do 
EDITAL. 

PREÇO 

 
Local Data     Carimbo da Empresa 
 
 
Assinatura do Responsável  
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Coqueiros do Sul RS, 19 de fevereiro de 2019. 
 
 

VALOIR CHAPUIS  
Prefeito Municipal  


