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TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO  

Pregão presencial n.º 38/2021 

 

  Município de André da Rocha/RS, RETIFICA e RATIFICA o Edital de 

Pregão Presencial n.º 38/2021, objetivando aquisição de veículo tipo van para 

a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, ficando 

modificado conforme segue:  

 

1 - DO OBJETO:  

Item II- Descrição do item II – Veículo tipo van 

Onde se lê: 

ITEM QUANT DESCRIÇÃO COMPLEMENTO 

 

 

01 

 

 

1 - UN   

Veículo 

destinado ao 

transporte de 

estudantes 

 

Secretaria de 

Educação  

 Veículo novo; zero km; tipo van, teto alto, cor branca, prata ou 

cinza; modelo no mínimo 2020; capacidade mínima de 16 

lugares (1 motorista e 15 passageiros);altura mínima de 2.495 

mm; largura mínima de 1.990 mm; comprimento de no mínimo 

5.900 mm, entre eixo de no mínimo de 3.600 mm; bancos 

individuais revestidos em courvin, com cinto de segurança, 

abastecimento a óleo diesel; no mínimo 4 cilindros, potência 

mínima de 130 cv; transmissão manual de no mínimo 5 

marchas a frente e uma a ré; tração dianteira ou traseira; freios 

ABS, airbag frontal; direção elétrica, hidráulica ou Eletro-

hidráulica; tacógrafo, piso revestido em material lavável, uma 

porta lateral automática com corrediças, duas portas de acesso 

a parte da frente e porta traseira, controle de estabilidade, 

sensor de estacionamento traseiro, película de acordo com a 

Legislação de Trânsito, garantia mínima de 1 ano, sem limite de 

km; ar condicionado (ar quente e ar frio) com duto central, vidro 

elétrico (dianteiro) vidros fixos nas laterais e porta traseira; 

protetor de motor; tapetes; tanque de combustível de no mínimo 

70 litros; radio com auto falantes, rodas no mínimo aro 16 e 

pneus novos, e demais itens de segurança exigidos pela 

Legislação Brasileira de Trânsito.  

O veículo deverá ser entregue junto ao Centro Administrativo 

de André da Rocha com manual, kit troca de pneus e pneu de 

estepe. 

OBS: Veiculo deverá ser entregue emplacado ao Município 

de André da Rocha/RS. 

Entrega em até 30 (trinta) dias 
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Leia-se:  

ITEM QUANT DESCRIÇÃO COMPLEMENTO 

 

 

01 

 

 

1 - UN   

Veículo 

destinado ao 

transporte de 

estudantes 

 

Secretaria de 

Educação  

 Veículo novo; zero km; tipo van, teto alto, cor branca, 

prata ou cinza; modelo no mínimo 2020; capacidade 

mínima de 16 lugares (1 motorista e 15 

passageiros);altura mínima de 2.495 mm; largura 

mínima de 1.990 mm; comprimento de no mínimo 5.900 

mm, entre eixo de no mínimo de 3.600 mm; bancos 

individuais revestidos em courvin, com cinto de 

segurança, abastecimento a óleo diesel; no mínimo 4 

cilindros, potência mínima de 130 cv; transmissão 

manual de no mínimo 5 marchas a frente e uma a ré; 

tração dianteira ou traseira; freios ABS, airbag frontal; 

direção elétrica, hidráulica ou Eletro-hidráulica; 

tacógrafo, piso revestido em material lavável, uma porta 

lateral automática com corrediças, duas portas de 

acesso a parte da frente e porta traseira, controle de 

estabilidade, sensor de estacionamento traseiro, película 

de acordo com a Legislação de Trânsito, garantia 

mínima de 1 ano, sem limite de km; ar condicionado (ar 

quente e ar frio) com duto central, vidro elétrico 

(dianteiro) vidros fixos nas laterais e porta traseira; 

protetor de motor; tapetes; tanque de combustível de no 

mínimo 70 litros; radio com auto falantes, rodas no 

mínimo aro 16 e pneus novos, e demais itens de 

segurança exigidos pela Legislação Brasileira de 

Trânsito. O veículo deverá possuir câmera de ré e 

frontal, luzes intermitentes sobre o teto, sirene de ré, e 

adesivagem padrão para veículo escolar. 

O veículo deverá ser entregue junto ao Centro 

Administrativo de André da Rocha com manual, kit troca 

de pneus e pneu de estepe. 

OBS: Veiculo deverá ser entregue emplacado ao 

Município de André da Rocha/RS. 

Entrega em até 30 (trinta) dias 

 

Data de Abertura:  

Onde se lê: 

LOCAL DATA HORÁRIO 

Sala de Licitações-Centro Administrativo Municipal-André da Rocha/RS 04/11/2021 09:00 

Leia-se:  

LOCAL DATA HORÁRIO 

Sala de Licitações-Centro Administrativo Municipal-André da Rocha/RS 18/11/2021 09:00 
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Demais descritivo do veículo tipo van, não alterados por este termo de 
Retificação e Ratificação, permanecem inalteradas.  
 

  Este Termo de Retificação, estará disponível no Setor de Licitações e 
na página Eletrônica do Município a partir do dia 29 de outubro de 2021. 
 

   
André da Rocha, 29 de outubro de 2021. 

 
 

SERGIO CARLOS MORETTI 
Prefeito Municipal  

 

 


