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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

 

Processo Administrativo licitatório nº 77/2018 

Edital de Pregão Presencial nº 35/2018 

  

O município de Seberi-RS, comunica que foi retificado o edital do pregão presencial nº 

35/2018, acima referido, sendo alterado item 1 (especificações do objeto), passando a vigorar 

com as seguintes alterações: 

 

-Onde lê-se 

1 - DO OBJETO:  

Constitui objeto da presente licitação a aquisição de Veículos, para a 

Secretaria de Saúde, de acordo com as especificações a seguir: 

 

Item 01- 3 (três) Veículos, novo, zero km, tipo hatch, com as seguintes descrições 

mínimas: ano de fabricação/modelo 2018, cor branco, motor bicombustível, potência 

mínima de 70 cv, câmbio manual, 4 portas, 5 lugares, porta malas com capacidade de 

255 litros, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros dianteiros elétricos, 

travas elétricas nas portas com comando na chave, alarme, farol de neblina, tapetes, 

Sistema de som AM/FM/USB, e demais itens de série. Com todos os itens de segurança 

exigidos pela legislação de trânsito vigente. 

... 

 

- Leia-se 

1 - DO OBJETO:  

Constitui objeto da presente licitação a aquisição de Veículos, para a 

Secretaria de Saúde, de acordo com as especificações a seguir: 

 

Item 01- 3 (três) Veículos, novo, zero km, tipo hatch, com as seguintes descrições 

mínimas: ano de fabricação/modelo 2018, cor branco, motor bicombustível, potência 

mínima de 77 cv, distância entre eixos mínima de 2.460 mm, limpador e 

desembaçador traseiro, câmbio manual, 4 portas, 5 lugares, porta malas com 

capacidade de 255 litros, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros 

dianteiros elétricos, travas elétricas nas portas com comando na chave, alarme, farol de 

neblina, tapetes, Sistema de som AM/FM/USB, e demais itens de série. Com todos os 

itens de segurança exigidos pela legislação de trânsito vigente. 
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 DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DOS LANCES: 

 

- Onde lê-se:  

DATA: 04 de outubro de 2018 

HORÁRIO: 08:30 hs 

Leia-se: 

DATA: 15 de outubro de 2018 

HORÁRIO: 08:30 hs 

 

 

 
As demais descrições continuam inalteradas. 

 
 Seberi-RS, 28 de setembro de 2018. 

 

 

Cleiton Bonadiman 

Prefeito Municipal 


