
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEIROS/RS 
 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 925/2020 

 
O Prefeito Municipal de Caseiros/RS , torna público a retificação do Edital Pregão 

Presencial nº 019/2020, referente à aquisição de um veículo utilitário novo para uso da 
Secretaria Municipal da Saúde, com recursos da Consulta Popular 2018/2019, Processo n°. 
19200000493879 e recursos do Município, nos seguintes termos:  

 
Fica retificado o Edital referente ao item 01 – DESCRIÇÃO DO OBJETO, em sua 

especificação sendo que passa a ser: 
 

Item Quant.  Descritivo  Valor 
unitário de 
referência 

R$ 
001 01 

unidade 
Veículo novo, zero Km, 04 portas, capacidade para 7 
pessoas, ano de fabricação/modelo 2020/2020  ou 
superior, com no mínimo as seguintes características: 
- Banco do Motorista com ajuste de altura; 
- Banco traseiro com encosto; 
- Motorização 1.8, com no mínimo 106 cv quando movido 
à gasolina; 
- Transmissão manual de 5 marchas a frente e 1 a ré ou 
transmissão automática de 6 velocidades; 
- cor branca  com para-choques na mesma cor, (a 
escolha da cor branca visa padronizar a frota de 
veículos da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município).   
-Combustível:bicombustível(Gasolina/Etanol; 
- Injeção eletrônica; 
- Sistema de freio com ABS e EBD; 
- AirBag duplo (Motorista e Passageiro); 
- Cinto de segurança 3 pontos retrátil para os assentos 
laterais e subabdominal no assento traseiro central; 
- Direção hidráulica ou elétrica; 
- Ar condicionado; 
- Vidros elétricos e travas elétricas; 
- Chave tipo “canivete” com sistema de alarme anti-furto 
com fechamento dos vidros e travamento automático; 
- Computador de bordo; 
- Sensor de estacionamento traseiro; 
- Desembaçador e limpador do vidro traseiro; 
- Rádio AM/FM com entrada USB, alto falantes e antena 
no teto; 
- Faróis de neblina; 
- Desembaçador e limpador do vidro traseiro; 
- Película protetora solar para todos os vidros exceto para-
brisa dianteiro; 

 
 
 

99.953,33 



 

 

- Protetor de motor e cárter; 
- Rodas aro 15” com pneus adequados para o veículo; 
- Tapetes de borracha na cor preta. 

 
 
Fica retificado o Edital referente ao item 01, e a data de abertura do certame 

será dia 19/08/2020 às 09h00min. 
 

  
Caseiros/RS, 06 de agosto de 2020. 

 
 

 
 

LEO CESAR TESSARO, 
Prefeito Municipal. 

 
 

Registre-se e Publique-se: 


