RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA PREGÃO ELETRÔNICO N.º 11/2017

O MUNICÍPIO DE GRAMADO(RS), em conformidade com a Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, e suas alterações e Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho
de 2002, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Edital do
Pregão Eletrônico N.º 11/2017, cujo objeto é aquisição de veículos novos, 0km,
destinado a Secretarias Municipais de Cidadania e Agricultura, de acordo com o
Memorial descritivo, sofreu as seguintes RETIFICAÇÕES:
a) O item 01 do Edital – DO OBJETO e da Minuta do Contrato - CLÁUSULA
PRIMEIRA – DO OBJETO – passam a ter a seguinte descrição: A presente
licitação tem por objeto a aquisição de veículos novos, 0km, destinado a
Secretarias Municipais de Cidadania, Agricultura e Trânsito e Mobilidade Urbano,
de acordo com a especificação abaixo descrita:
Item Qtde Unid
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Descrição
Camionete picape, na cor branca, cabine simples, com arcondicionado, direção hidráulica ou mista, e faróis de neblina.
Transmissão manual com, no mínimo, 5 marchas à frente a 1 à
ré, equipada motor turbo a diesel com, no mínimo, 4 cilindros e
16 válvulas, de no mínimo 140cv, torque mínimo de 34mkgf e
tração 4 X 4. Deve ser entregue equipada com caçamba com
capacidade de transporte de carga de no mínimo, 1000Kg.
Devera ser entregue catálogo original do fabricante, em
português contendo as características do objeto e código
FINAME, emplacada em nome do Município de Gramado, e com
todos os itens de segurança do DETRAN para esse tipo de
Unid veículo
Unid Veículo do tipo Van de 16 lugares(15+1), na cor branca, ano
modelo de fabricação 2017/2018, porta lateral corrediça, sistema
de ventilação com ar quente, potência mínima de 120cv,
combustível: Diesel, direção elétrica, hidráulica ou mista,
embreagem hidráulica, freios a disco nas quatro rodas com ABS,
ar-condicionado com saídas no painel e teto, cinto de segurança
para todos os bancos, alto falantes instalados, air bag duplo,
motorista e acompanhante, radio AM/FM instalado e com antena,
capacidade do tanque de combustíveis mínima: 75 litros, tapetes
para assoalho, travas elétricas das portas, vidros dianteiros com

acionamento elétrico, luzes de circulação diurna, espelho com
sistema bi-partido, tração traseira. Emplacada em nome do
Município de Gramado, e com todos os itens de segurança do
DETRAN para esse tipo de veículo.
Aquisição de Veículo novo zero km do Tipo Pick Up Ano/modelo
mínimo 2017/2018, com quatro portas duas em cada lateral,
tração 4x2 cabine dupla, capacidade para 05 passageiros,
pintura sólida na cor branca, alarme anti furto, motorização
mínima 1.8, mínimo 100 CV, motor movido a gasolina e etanol
(FLEX), caixa de câmbio manual de no mínimo 06 marchas a
frente e uma ré, ar quente, ar condicionado, direção assistida
(admitidos os sistemas hidráulicos, elétricos e híbridos), vidros e
travas elétricas nas quatro portas, Ar Bag frontal duplo, rodas de
ferro aro 16 polegadas pneus radias e sem câmera, freios a
disco dianteiro e tambor traseiros com ABS nas quatro rodas
com protetor de caçamba original de fábrica, caçamba com
capacidade de carga mínima de 500 Kg, tanque de combustível
com capacidade média de 60 litros, jogo de tapetes de borracha,
protetor de motor. O veículo deverá vir emplacado e licenciado
em nome da Município municipal de Gramado - RS. O veículo
entregue deverá ter garantia miníma de doze meses, deverá
abranger peças e componentes contra defeitos de fabricação,
funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso,
devendo ser prestada pelo fabricante por meio de suas lojas
autorizadas, e acessórios obrigatórios pelo código nacional de
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Unid transito- CTB.

b) A data da abertura passará a ser 14 horas do dia 24 de Novembro de 2017.
c) As demais cláusulas do Edital permanecem inalteradas.
Gramado, 13 de Novembro de 2017.

JOÃO ALFREDO DE CASTILHOS BERTOLUCCI
Prefeito Municipal

