
 
 
 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL N° 025/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 015/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022 
 
 

A Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul - RS, mediante o Pregoeiro e sua equipe 
de apoio designada pela Portaria n° 001/2022, TORNA PÚBLICO que por meio do presente 
edital, é Retificado o Edital nº 025/2022, que se refere ao Processo Licitatório nº 
015/2022, Pregão Presencial nº 006/2022, e que se refere a aquisição de um veículo 
usado, tipo Micro-Ônibus rodoviário, para a Secretaria Municipal de Educação Desporto e 
Assistência Social:  

 
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 18 de março de 
2022 às 09hs, na sala do Setor de Licitações. 

b) Igualmente é retificado o item 1 – DO OJBETO do edital originário, no qual 
constam as especificações do veículo pretendido pela administração municipal, 
conforme abaixo descrito:  

 
“1 - DO OBJETO: 
Constitui objeto da presente licitação a aquisição de um veículo usado, tipo Micro-

Ônibus rodoviário, para a Secretaria Municipal de Educação Desporto e Assistência Social, 
conforme descrito abaixo: 

 

Item Quant. Und. Especificações mínimas 

1 1 Unidade 

01(UM) MICRO-ÔNIBUS DO TIPO RODOVIÁRIO COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
 
► Veículo tipo Micro-ônibus, usado, veículo com ano de fabricação não 
inferior a 2015, capacidade mínima de peso bruto total homologado de 
9.000 kg, freio de serviço acionamento pneumático, motor turbo movido a 
diesel com no mínimo 160 CV e injeção eletrônica, transmissão de no 
mínimo 5 marchas a frente (sincronizadas) e 1 (uma) a ré, rodagem dupla 
traseira, pneus radiais para uso misto com no máxima 50% de uso, tanque 
de combustível de no mínimo 90 litros, direção com assistência hidráulica, 
equipado com carroceria, de no mínimo 28 lugares + motorista, com 
poltronas estofadas e reclináveis cinto de segurança em todas as poltronas   
(poltrona executiva), equipado com ar condicionado (quente/frio), porta 
lateral direita com acionamento hidráulico ou pneumático, calefação, 
tacógrafo, iluminação interna, cortinas para todas as janelas, rádio AM/FM 
com alto falantes instalados, revestimento interno e piso confeccionado em 
material de fácil higienização. O veículo deve estar livre e desembaraçado 
de qualquer ônus, com garantida de 90 (noventa) dias para diferencial 
caixa, diferencial sistema hidráulico e motor. O veículo deve apresentar 
pintura em bom estado, sem amassados, batidas, riscos, trincas ou 
quebrados nas fibras. 



 
OBS.1: O fornecedor deverá apresentar vistoria expedida por empresa do 
ramo, credenciado como vistoriadora de veículos automotores de transporte 
de passageiros perante o INMETRO-RS, realizado nos últimos 03 (três) 
meses que antecedem a licitação.  
 
OBS.2: APRESENTAR LAUDO DE REVISÃO DO SISTEMA DE AR-
CONDICIONADO POR OFICINA ESPECIALIZADA. 
 
OBS.3: O MUNICÍPIO RESERVA-SE O DIREITO DE APÓS JULGADA A 
LICITAÇÃO, DE SOMENTE REALIZAR A HOMOLOGAÇÃO MEDIANTE 
LAUDO TÉCNICO A SER EXPEDIDO POR ENGENHEIRO MECÂNICO 
ESPECIALMENTE CONTRATADO PELA ADMINISTRAÇÃO, QUE 
CONCLUA PELO PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL À COMPRA. O 
LAUDO TÉCNICO DE QUE TRTA ESTA OBSERVAÇÃO NÃO EXIME NEM 
AFASTA A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA/LICITANTE PELA 
QUALIDADE DO OBJETO E DAS GARANTIAS PREVISTAS NO 
PRESENTE EDITAL.” 

 
 
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. 

 
 

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

Coqueiros do Sul RS, em 03 de março de 2022. 
 
 
 
 

VALOIR CHAPUIS  
Prefeito Municipal  


