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RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO, ZERO KM  

PROCESSO: 24.899 

 

O PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, Sr. Carlos Augusto Brum de Souza, no uso de suas atribuições 

legais, retifica o Edital do Pregão Eletrônico nº 43/2019, nos itens abaixo relacionados:  

 

1. Retifica-se os itens 4 e 11 do edital para alteração da DATA DE ABERTURA: 

 

IMPORTANTE: 

Início de Acolhimento de Proposta: 06/12/2019 ÀS 8H30MIN 

Final do Acolhimento: 18/12/2019 ÀS 8 HORAS 

Limite para Impugnação: 16/12/2019 ATÉ ÀS 8H30MIN 

Início dos Lances: 18/12/2019 ÀS 8H30MIN  

 
4 - RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 
 
4.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, 
atentando também para a data e horário do início da disputa, início e final do acolhimento de propostas. 
  
Início de acolhimento de proposta: 06/12/2019 às 8h30min  
Final do acolhimento: 18/12/2019 às 8 horas  
Limite para impugnação: 16/12/2019 até às 8h30min 
Início dos lances: 18/12/2019 às 8h30min     
 
11 - ABERTURA DA SESSÃO 
 
11.1 A partir das 8h30min do dia 18 de dezembro de 2019, previsto no sistema, terá início à sessão 
pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro 
a avaliar a aceitabilidade das propostas. 
 
  
2 – DA RETIFICAÇÃO 

2.1 A retificação é para correção do descritivo do objeto do edital, constante do Item 02, do Anexo I – 

Modelo Proposta e Anexo II - Preço de Referência, que passam a ter a seguinte redação: 
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2 – DO OBJETO 
 
2.1 É objeto da presente licitação a aquisição de um veículo automotivo novo, zero quilômetro, ano de 
fabricação no mínimo 2019, modelo 2020, com motor no mínimo 1.0, bicombustível, capacidade para 
cinco pessoas, quatro portas, potência mínima de 72 CV (gasolina), distância entre eixos mínima de 2.500 
mm, cor sólida branca, com sistema de injeção eletrônica de combustível, ar condicionado, com câmbio 
manual ou automático, direção hidráulica ou elétrica ou eletro hidráulica, air bag duplo (motorista e 
passageiro), freios ABS, alarme, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas, vidro traseiro com anti-
embaçante,  cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura, cintos de 
segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos, fixação de cadeirinhas com 
sistema isofix, controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, tapetes de borracha,  revestimento 
dos bancos em tecido, com rádio AM/FM/USB, alto falantes instalados, com todos  os equipamentos 
obrigatórios exigidos no código de trânsito brasileiro. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019 

ANEXO I – MODELO DA PROPOSTA 

FORNECEDOR:  

CNPJ:         

ENDEREÇO:      

CIDADE:     CEP:                      ESTADO:                 

FONE:       E-MAIL:                                                              

REPRESENTANTE LEGAL:   CPF:                    

BANCO:     AGÊNCIA:   CONTA: 

Item Código Objeto  Qtde Apres Marca Valor Total 

1 18.134 

Veículo automotivo novo, zero 
quilômetro, ano de fabricação no mínimo 
2019, modelo 2020, com motor no 
mínimo 1.0, bicombustível, capacidade 
para cinco pessoas, quatro portas, 
potência mínima de 72 CV (gasolina), 
distância entre eixos mínima de 2.500 
mm, cor sólida branca, com sistema de 
injeção eletrônica de combustível, ar 
condicionado, com câmbio manual ou 
automático, direção hidráulica ou 
elétrica ou eletro hidráulica, air bag 
duplo (motorista e passageiro), freios 
ABS, alarme, vidros elétricos dianteiros, 
travas elétricas, vidro traseiro com anti-
embaçante,  cintos de segurança 
dianteiros retráteis de 3 pontos com 

1 Unidade 
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regulagem de altura, cintos de segurança 
laterais traseiros retráteis de 3 pontos e 
central fixo de 2 pontos, fixação de 
cadeirinhas com sistema isofix, controle 
eletrônico de estabilidade, controle de 
tração, tapetes de borracha,  
revestimento dos bancos em tecido, com 
rádio AM/FM/USB, alto falantes 
instalados, com todos  os equipamentos 
obrigatórios exigidos no código de 
trânsito brasileiro 
O veículo deverá ser entregue 
emplacado em nome do Município de 
Tupanciretã. 
 

 

DECLARAÇÕES 

 

1. Declaramos que o preço do veículo cotado na proposta compreende todas as despesas com impostos, 

taxas, frete, seguros, emplacamento e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o 

fornecimento do objeto desta licitação. 

 

2. Declaramos que entregaremos o veículo emplacado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 

assinatura do contrato, na sede da Prefeitura de Tupanciretã, no horário de expediente, sem ônus para o 

município. 

 

3. Garantia: ..................................................... (a garantia deverá ser de no mínimo 1 (um) ano, sem limite 

de quilometragem, com total responsabilidade do proponente/fabricante). 

 

4. Indicamos a concessionária autorizada, localizada no seguinte 

endereço: ...................................................... (num raio máximo de 150 km  da sede do Município de 

Tupanciretã), para as futuras revisões, assistência técnica, manutenção e substituição de peças. 

 

5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

 
DATA: _______________________________ 
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_________________________________________________ 
Identificação e assinatura do representante legal  

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019 

ANEXO II – PREÇO DE REFERÊNCIA 

 

Item Código Objeto  Qtde Apres Valor Total 

1 18.134 

Veículo automotivo novo, zero 
quilômetro, ano de fabricação no 
mínimo 2019, modelo 2020, com 
motor no mínimo 1.0, 
bicombustível, capacidade para 
cinco pessoas, quatro portas, 
potência mínima de 72 CV 
(gasolina), distância entre eixos 
mínima de 2.500 mm, cor sólida 
branca, com sistema de injeção 
eletrônica de combustível, ar 
condicionado, com câmbio manual 
ou automático, direção hidráulica 
ou elétrica ou eletro hidráulica, air 
bag duplo (motorista e passageiro), 
freios ABS, alarme, vidros elétricos 
dianteiros, travas elétricas, vidro 
traseiro com anti-embaçante,  
cintos de segurança dianteiros 
retráteis de 3 pontos com 
regulagem de altura, cintos de 
segurança laterais traseiros retráteis 
de 3 pontos e central fixo de 2 
pontos, fixação de cadeirinhas com 
sistema isofix, controle eletrônico 
de estabilidade, controle de tração, 
tapetes de borracha,  revestimento 
dos bancos em tecido, com rádio 
AM/FM/USB, alto falantes 
instalados, com todos  os 
equipamentos obrigatórios exigidos 
no código de trânsito brasileiro 
O veículo deverá ser entregue 
emplacado em nome do Município 
de Tupanciretã. 

1 Unidade 55.000,00 
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Valor de Referência: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) 

 
 

As demais cláusulas e condições do edital do Pregão Eletrônico nº 43/2019 continuam inalteradas. 

 

Tupanciretã, 03 de dezembro de 2019. 

 

 

Carlos Augusto Brum de Souza, 
Prefeito de Tupanciretã/RS 

 
 
 
 

                Visto 

________________________________ 

Assessoria Jurídica do Município 


