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RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2019 

REGISTRO DE PREÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPRESAS BENEFICIÁRIAS  

DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

 

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

legais, retifica o Edital do Pregão Presencial nº 44/2019, nos itens abaixo relacionados:  

 

1. Retifica-se os itens 1.3, 4.1, 5.1, 6.1 e 8.1.2 do edital para alteração da DATA DE ABERTURA: 

 

NOVA DATA DE ABERTURA: 

Início de Acolhimento de Proposta: 19/12/2019 ÀS 8H30MIN 

Limite para Impugnação: 17/12/2019 ATÉ ÀS 8H30MIN 

Início dos Lances: 19/12/2019 ÀS 8H30MIN  

 
1 – DADOS DO PROCESSO 
 
1.3. Os envelopes, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, definidos neste Edital, 
deverão ser entregues à Pregoeira, designado pela Portaria nº 24.855, 28/01/2019, no Centro 
Administrativo, localizado na Rua Expedicionário João Moreira Alberto, nº 181, no dia 19 de dezembro 
de 2019, até às 8h30min, quando será realizada a Sessão Pública de abertura. 
 
4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
4.1 A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, observando-se as seguintes 
normas: 
 
b.1) serão aceitas petições enviadas pelo correio, desde que entregues no Setor de Licitações do 
Município de Tupanciretã, impreterivelmente, até o dia 16 de dezembro de 2019, às 13 horas, sendo de 
responsabilidade da empresa interessada confirmar o recebimento da petição no prazo especificado.  
 
5 – LOCAL, DATA E HORA DE RECEBIMENTO E DE ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
5.1. A Sessão Pública será realizada nas dependências da Prefeitura de Tupanciretã, sito na Rua Exp. João 
Moreira Alberto, 181 – Centro, no dia 19 de dezembro de 2019, às 8h30min, quando os interessados 
deverão apresentar os envelopes nº 1 - Proposta de Preços e nº 2 - Documentos de Habilitação ao 
Pregoeiro. 
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6 - DO CREDENCIAMENTO 
 
6.1. As empresas interessadas, através de seus representantes legais, poderão credenciar-se, mediante 
apresentação de documento próprio, junto ao Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio, das 8 horas às 8h20min, 
do dia 19 de dezembro de 2019, que, devidamente identificados e credenciados por meio legal, serão os 
únicos admitidos a intervir no procedimento licitatório. 
 
8 - DA HABILITAÇÃO 
 
8.1.2. Os proponentes interessados na autenticação de cópias, por funcionário da unidade que realiza a 
licitação, deverão solicitar a autenticação até às 8h20min do dia 19/12/2019, comparecendo ao Setor de 
Licitações da Prefeitura de Tupanciretã com as cópias e os documentos originais. 
 
 2 – DA RETIFICAÇÃO 
 
2.1 A retificação do edital é para EXCLUSÃO do Item 02 - Locação de veículo tipo VAN, sem motorista, 
com capacidade mínima de 15 + 1 lugares, com ano de fabricação no mínimo 2016, com ar condicionado, 
direção hidráulica, vidros e travas nas portas, sistema de alarme,  de preferência na cor branca.  Com 
seguro total e mecânica/manutenção corretiva, do objeto do edital. 
 
2.1.1 O item 2.1, o Anexo I – Modelo Proposta e o Anexo II - Preço de Referência, passam a ter a seguinte 
redação: 
 
2.1. É objeto da presente licitação o Registro de Preço de Locação de Veículo sem motorista, para atender 
a demanda de transporte de pacientes realizados pela Secretaria Municipal da Saúde, conforme 
especificações mínimas abaixo: 
 
Item 01 - Locação de veículo tipo Minivan ou similar, sem motorista, com capacidade mínima de 07 lugares, 
com ano de fabricação no mínimo 2016, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas nas 
portas, sistema de alarme, airbags dianteiros (motorista e passageiro), sistema de freios ABS, de 
preferência na cor branca. Com seguro total e mecânica/manutenção corretiva. 

 
2.1.1 Para cotação da locação do veículo, objeto desta licitação, o proponente deverá possuir veículo 
cadastrados no nome da empresa participante, com a capacidade mínima exigida. 
 
2.1.2 A locação do veículo será requisitada de acordo com a necessidade de transporte de pacientes pela 
Secretaria Municipal da Saúde, podendo, se necessário, a locação de mais de um veículo.  
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2019 

ANEXO I – MODELO DA PROPOSTA 

 
FORNECEDOR:  
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CNPJ:     

ENDEREÇO: 

CIDADE:     CEP:   ESTADO:    

FONE:      E-MAIL:     

REPRESENTANTE LEGAL:   CPF:  

BANCO:     AGÊNCIA:  CONTA: 

Item Código Descrição Qtde  Apres. 
Valor 

Mensal 
Valor 
Anual 

1 20.327 

Locação de veículo tipo minivan ou 

similar, sem motorista,  com 

capacidade mínima de 07 lugares, 

com ano de fabricação  no mínimo 

2016, com ar condicionado, direção 

hidráulica, vidros e trava nas 

portas, sistema de alarme,  airbags 

dianteiros (motorista e passageiro), 

sistema de freios ABS, de 

preferência na cor branca. Com 

seguro total e mecânica / 

manutenção corretiva. 

Franquia mensal de 6.000 km 

12 meses 

  

 

    DECLARAÇÕES 
 
1. Declaramos que no valor da franquia mensal de 6.000 km (seis mil quilômetros) estão incluídos todos 

os valores incidentes tais como: impostos, taxas, fretes, seguro total para os veículos, assistência técnica, 

manutenção preventiva e corretiva, bem como a troca de pneus e de qualquer peça por desgastes 

naturais, troca de filtros, óleos lubrificantes, velas, pastilhas de freio, lâmpadas, entre outros, em 

conformidade com o manual do veículo. 

 

2. Declaramos que estamos cientes de que a locação do veículo será requisitada de acordo com a 

necessidade de transporte de pacientes pela Secretaria Municipal da Saúde. 
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3. Declaramos que o veículo será disponibilizado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a 

solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. 

 

4. Indicamos o veículo, abaixo relacionado, para a locação licitada 

Item 1: Veículo: ..............…, placa …….., ano/modelo ……., renavan ……......... 

 

5. Declaramos que estamos cientes de que a participação nesta licitação implica na aceitação plena e 

incondicional do inteiro teor expresso neste edital.  

 

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

 
DATA: _______________________________ 

 
 

_________________________________________________ 
Identificação e assinatura do representante legal 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2019 

ANEXO II - PREÇO DE REFERÊNCIA  

 

Item Código Descrição Qtde  Apres. 
Valor 

Mensal 

1 20.327 

Locação de veículo tipo minivan ou similar, sem 

motorista,  com capacidade mínima de 07 

lugares, com ano de fabricação  no mínimo 

2016, com ar condicionado, direção hidráulica, 

vidros e trava nas portas, sistema de alarme,  

airbags dianteiros (motorista e passageiro), 

sistema de freios ABS, de preferência na cor 

branca. Com seguro total e mecânica / 

manutenção corretiva. 

12 meses 3.064,00 
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Franquia mensal de 6.000 km 

 
 

As demais cláusulas e condições do edital do Pregão Presencial nº 44/2019 continuam inalteradas. 

 

Tupanciretã, 10 de dezembro de 2019. 

 

 

Carlos Augusto Brum de Souza, 
Prefeito de Tupanciretã/RS 

 
 
 
 

                Visto 

________________________________ 

Assessoria Jurídica do Município 


