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RETIFICAÇÃO  
PA 065/2014 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 
EDITAL 068/2014 

MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS 

 
 

O MUNICÍPIO DE CHUVISCA/RS, CNPJ 01.610.869/0001-10, 
representado neste ato pelo Prefeito Municipal Senhor Ervino Wachholz, mediante a Pregoeira 
Oficial, Lisiane Protzen, torna público pelo presente Edital de Licitação 068/2014, modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, através do site 
www.cidadecompras.com.br, autorizado no Processo Administrativo 065/2014, de 
conformidade com as disposições das Leis Federais 8.666/93, 123/06 e 10.520/02, Decreto 
Municipal 515/2007 e Portaria 158/2014, que designam Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio. 

Das modificações: 
 
1. DA DATA: 
A sessão pública será realizada nas dependências do Setor de Compras 

da Prefeitura, sito à Avenida 28 de Dezembro, nº 3000, e passa a ser no dia 24 de outubro de 

2014, com início às 9h (nove horas), horário de Brasília/DF. 
 
                              2.DO OBJETO: 

Na descrição do item 2 onde lê-se (em negrito e itálico): 
 

Item 2.Objeto VEÍCULO TIPO FURGÃO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA TIPO B 
 

    01 Ambulância simples remoção, com 02 bancos na cabine revestimento em tecido, com o teto 

alto original do fabricante, ano 2014 modelo 2014, motor de no mínimo 120cv, motor diesel 2.3, 

rodado simples, rodas/pneus 205/75 R16; com câmbio manual de no mínimo 05 (cinco) marchas 

a frente e 01 (uma) a ré, com conta giros e tacógrafo,” sensor sonoro de ré instalado, tanque de 

combustível mínimo de 70 litros, faróis com regulagem elétrica de altura, pintura sólida (branca), 

com ar condicionado duplo, cabine e compartimento do paciente (original de fábrica), direção 

hidráulica, banco do motorista com regulagem de altura e reclinável, rádio cd mp3 com saída para 

USB, porta lateral direita lado carona corrediça de no mínimo 1.000mm, duas portas traseiras 

com abertura assimétrica abertura do vão de no mínimo 1.500mm; altura interna do 

veículo de no mínimo 1.885mm, comprimento de no mínimo 5.680mm, distância entre 

eixos 3.750mm (...) 

 

Passa a ler-se: 

Item 2.Objeto VEÍCULO TIPO FURGÃO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA TIPO B 
 

    01 Ambulância simples remoção, com 02 bancos na cabine revestimento em tecido, com o teto 

alto original do fabricante, ano 2014 modelo 2014, motor de no mínimo 120cv, motor diesel 2.3, 

rodado simples, rodas/pneus 205/75 R16; com câmbio manual de no mínimo 05 (cinco) marchas 

a frente e 01 (uma) a ré, com conta giros e tacógrafo,” sensor sonoro de ré instalado, tanque de 

http://www.cidadecompras.com.br/
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combustível mínimo de 70 litros, faróis com regulagem elétrica de altura, pintura sólida (branca), 

com ar condicionado duplo, cabine e compartimento do paciente (original de fábrica), direção 

hidráulica, banco do motorista com regulagem de altura e reclinável, rádio cd mp3 com saída para 

USB, porta lateral direita lado carona corrediça de no mínimo 1,000m, duas portas traseiras 

com abertura assimétrica abertura do vão de no mínimo 1,500m; altura interna do veículo 

de no mínimo 1,700m, comprimento de no mínimo 5,500m, distância entre eixos 3,70m 

(...) 

 
 
O restante do edital permanece inalterado. 
 

 
Chuvisca – RS, 10 de outubro de 2014. 

 
 

 
                                                                      Ervino Wachholz 

                                                      Prefeito Municipal 
 


