
 
 
 
 

RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 07/13 
 

PAULO ROBERTO BUTZGE, Prefeito Municipal de Candelária, no uso de suas atribuições legais, 
comunica aos interessados que fica retificado o edital de Pregão Presencial 07/13, que passa a ter 
a seguinte redação: 
 
 1 - DO OBJETO: 

 
1.1 Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO PARA 

A SECRETARIA DA SAÚDE, ANO/MODELO NO MÍNIMO 2013/2014, com no 
mínimo, as seguintes características: 

 
ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO  
01 01 UM Um veículo novo 0 km com no mínimo as seguintes 

especificações: tipo carro ou minivan mínimo de 7 lugares, 
01(um) condutor e 6 (seis) passageiros, original de fabrica,  
zero quilômetro, motor 1.4 flex, movido à gasolina/etanol, 
com 05 marchas à frente e 01 à ré, ano de 
fabricação/modelo mínimo 2013/2014, cor branca, ar 
condicionado  original de fabrica, air bag duplo para 
condutor e passageiro banco dianteiro,  02 faróis de neblina, 
vidros e travas elétricos, chave com telecomando para 
abertura e fechamento das portas, desembaçador do vidro 
traseiro com temporizador, direção hidráulica,  parachoques 
na cor do veiculo,  limpador e lavador dos vidros dianteiro e 
traseiro com intermitência, luzes de leitura dianteira e 
traseira,  apoio de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros 
com regulagem de altura, brake light,  retrovisores com 
regulagem interna e na cor do veículo, protetor de cárter, 
relogio digital, tomada 12v, acendedor de cigarros,  pneus 
radiais sem câmara e com no mínimo as seguintes dimensões: 
comprimento do veículo (mm): 4000, largura (mm): 1700, 
altura (mm): 1600, radio cd mp3 com entrada UBS, conta 
giros e demais equipamentos exigidos pelo Código Nacional 
de Trânsito.  

 
 Devido as alterações a data de abertura passa a ser dia 20/11/2013 às 14h.  As demais 
cláusulas permanecem inalteradas.  

 
INFORMAÇÕES: Centro Administrativo da Prefeitura Municipal sito Av. Pereira Rego nº 1665, 
Candelária-RS  pelo fone 51 3743-8106, pelo site www.candelária.rs.gov.br  
 
    Candelária, 04 de novembro de 2013. 
 
 
 

PAULO ROBERTO BUTZGE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 



 
Esta Retificação do Edital de Pregão nº 07/13 
foi revisado em ___/___/____, e está de acordo com a legislação, 
ressalvado quanto ao objeto, uma vez que este exame desborda 
da análise jurídica . 
 
 

 

DANA BETINA CEZAR                             TANAELA ELLWANGER MÜLLER 
Sub-Procuradora do Município                  Assessora Jurídica 
OAB/RS Nº 43.926                                   OAB/RS Nº 86.371 
 

 
 


