
 

 

 
 

 

  

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 055 – PREGÃO PRESENCIAL No 024/2021 

 

  AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIAS DIVERSAS 

Abertura:25/08/2021  

Horário: 08:15 horas 

Local: Secretaria Municipal de Administração 

Tipo: Menor Preço por item 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL, no uso de suas 

atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que, na 

Prefeitura Municipal de Trindade do Sul, de acordo com a Lei Federal nos 

10.520 de 17 de Julho de 2002, e dos Decretos Municipais de nº 09/2021 e n° 

037/2021, com aplicação subsidiaria da Lei Federal no 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes 

da PROPOSTA DE PREÇO e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia e 

até a hora acima mencionados, junto a sede Administrativa do Município de 

Trindade do Sul. 

    Rege a presente licitação, a Lei Federal 10.520, Lei 

Complementar nº 123/2006 os Decretos Municipais de nº 09/2021 e n° 

037/2021, subsidiada a Lei Federal nº 8.666, e demais legislações aplicáveis. 

    As dúvidas pertinentes à presente licitação serão 

esclarecidas pelo Departamento de Licitações, junto ao Municipio de Trindade 

do Sul em horário de expediente das 7h30min as 11h30min e das 13h00min às 

17h00min horas, ou pelo fone (54) 3541-1025, pelo site 

www.trindadedosul.rs.gov.br ou pelo email gabinete@trindadedosul.rs.gov.br. 

ONDE SE LÊ :  

http://www.trindadedosul.rs.gov.br/
mailto:gabinete@trindadedosul.rs.gov.br


 

 

 
 

ITEM 04-  01(um) veículo camioneta, 0 km, com no mínimo dois lugares cada, motor de no 

mínimo 1.6, para a Secretaria da Agricultura. 

Valor de Referência: R$ 76.560,00 

 

Objeto 01 (um) Veículo camioneta , duas portas, zero 

quilometro, novo, bicombustível, 02 (dois) airbag 

(passageiro e motorista), sistema de som, câmbio 

manual, banco com regulagem de altura,protetor da 

caçamba, iluminação da caçamba, santantonio(aro 

de proteção da cabine) e grade protetora da janela 

traseira 
Nº/lugares Mínimo 2 

Ano/Modelo Mínimo 2021/2022 

Motor potência Mínimo 1.6 potencia mínima 102cv 

Cor Pintura sólida Branca 

Ar condicionado Original de fabrica, com filtro de poeira e pólen 

Câmbio e transmissão Manual de no mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 

1 (uma) a ré. 
Direção hidráulica 

Portas Abertura com chave 

Vidros Elétricos 

Porta malas Travamento elétrico 

Tapetes, protetor de motor, todos os itens de segurança exigidos pelo código 

Nacional de Trânsito Brasileiro. 

Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses. 

 

ITEM 05-  01 (um) veículo de passeio, 0 km, com no mínimo cinco lugares cada, motor de 

no mínimo 1.6, para o Gabinete do Prefeito 

Valor de Referência: R$ 92.885,00 

 

Objeto 01 (um) Veículo de passeio, quatro portas, zero 

quilometro, novo, bicombustível, freios ABS e 

airbag duplo, sistema de som, câmbio automático, 

banco com regulagem de altura, computador de 

bordo, controle eletrônico de estabilidade , controle 

de tração, bloqueio eletrônico do diferencial, 

assistente para partida em aclive/subida, 

desembaçador, faróis duplos, sensores de 

estacionamento traseiro. 
Nº/lugares Mínimo 5 



 

 

 
 

Ano/Modelo Mínimo 2021/2022 

Motor potência Mínimo 1.6 potencia mínima 115cv 

Cor Pintura sólida Branca 

Ar condicionado Original de fabrica, com filtro de poeira e pólen 

Câmbio e transmissão Automática 

Direção Elétrica  

Portas Travas elétricas 

Vidros Elétricos dianteiros e traseiros com função one touch 

no dianteiros. 

Porta malas travamento elétrico de no mínimo de 520lts 

Tapetes, protetor de motor, todos os itens de segurança exigidos pelo código 

Nacional de Trânsito Brasileiro 
Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses. 

 

 

 

PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: 

 

ITEM 04-  01(um) veículo camioneta, 0 km, com no mínimo dois lugares cada, motor de no 

mínimo 1.6, para a Secretaria da Agricultura. 

Valor de Referência: R$ 76.560,00 

 

Objeto 01 (um) Veículo camioneta , duas portas, zero 

quilometro, novo, bicombustível, 02 (dois) airbag 

(passageiro e motorista), sistema de som, câmbio 

manual, banco com regulagem de altura,protetor da 

caçamba, iluminação da caçamba, santantonio(aro 

de proteção da cabine) e grade protetora da janela 

traseira 
Nº/lugares Mínimo 2 

Ano/Modelo Mínimo 2021/2021 

Motor potência Mínimo 1.6 potencia mínima 102cv 

Cor Pintura sólida Branca 

Ar condicionado Original de fabrica, com filtro de poeira e pólen 

Câmbio e transmissão Manual de no mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 

1 (uma) a ré. 
Direção hidráulica 

Portas Abertura com chave 

Vidros Elétricos 



 

 

 
 

Tapetes, protetor de motor, todos os itens de segurança exigidos pelo código 

Nacional de Trânsito Brasileiro. 
Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses. 

 

 

ITEM 05-  01 (um) veículo de passeio, 0 km, com no mínimo cinco lugares cada, motor de 

no mínimo 1.6, para o Gabinete do Prefeito 

Valor de Referência: R$ 92.885,00 

 

Objeto 01 (um) Veículo de passeio, quatro portas, zero 

quilometro, novo, bicombustível, freios ABS e 

airbag duplo, sistema de som, câmbio automático, 

banco com regulagem de altura, computador de 

bordo, controle eletrônico de estabilidade , controle 

de tração, bloqueio eletrônico do diferencial, 

assistente para partida em aclive/subida, 

desembaçador, faróis duplos, sensores de 

estacionamento traseiro. 

Nº/lugares Mínimo 5 

Ano/Modelo Mínimo 2021/2021 

Motor potência Mínimo 1.6 potencia mínima 115cv 

Cor Pintura sólida Branca 

Ar condicionado Original de fabrica, com filtro de poeira e pólen 

Câmbio e transmissão Automática 

Direção Elétrica  

Portas Travas elétricas 

Vidros Elétricos dianteiros e traseiros com função one touch 

no dianteiros. 

Porta malas travamento elétrico de no mínimo de 520lts 

Tapetes, protetor de motor, todos os itens de segurança exigidos pelo código 

Nacional de Trânsito Brasileiro 
Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL - RS, 

        11 DE AGOSTO DE 2021. 

 

 

 



 

 

 
 

ELIAS MIGUEL SEGALLA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


