
RETIFICAÇÃO DO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2015 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 042.01.02.05/2015 

 
 
1 - Da alteração:  
 

Fica alterado o item “6”- Especificações, Quantidades e Valor Estimado do 
Objeto - do Termo de Referência, contido no Anexo I do referido edital e fica 
designada nova data de abertura, conforme abaixo especificado: 

 
Onde lê-se: 
 
ITEM – 1 
 
DESCRIÇÃO QU

AN
T. 

UN. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 Veículo de passeio, novo, 0 km, com as 
seguintes características mínimas: 
ano/modelo 2015/2016, 04 (quatro) portas, 
cor branca, com motorização 
bicombustível, 1.0 com no mínimo 75 cv, 
sistema de frenagem (ABS, EBD, ESS), 02 
(dois) airbags, 04 (quatro) tapetes tipo 
carpete, antena no teto, preparação para 
sistema de som com fiação, rádio (CD, 
MP3 e USB), alto falantes, limpador 
(lavador) e desembaçador do vidro 
traseiro, para-choques na cor do veículo, 
para-sol com espelho no lado do 
passageiro, rodas de aço aro 14’’ com 
pneus 175/70 R14 com calotas integradas, 
vidros elétricos nas quatro portas, 
travamento elétrico das portas e porta-
malas, ar condicionado quente e frio, 
direção hidráulica e além de todos os 
equipamentos obrigatórios de série e 
manuais, assim como determina o Código 
Nacional de Trânsito, para uso exclusivo 
da Secretaria Municipal de Educação da 
Prefeitura Municipal de Almirante 
Tamandaré do Sul. 

01 un. R$ 38.860,00 R$ 38.860,00 

 
 



Lêia-se: 
 
ITEM – 1 
 
DESCRIÇÃO QU

AN
T. 

UN. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 Veículo de passeio, novo, 0 km, com as 
seguintes características mínimas: 
ano/modelo 2015/2016, 04 (quatro) portas, 
cor branca, com motorização 
bicombustível, 1.0 com no mínimo 75 cv, 
sistema de frenagem ABS, EBD, 02 (dois) 
airbags, 04 (quatro) tapetes originais, 
antena no teto, preparação para sistema de 
som com fiação, rádio (CD, MP3 e USB), 
alto falantes, limpador (lavador) e 
desembaçador do vidro traseiro, para-
choques na cor do veículo, para-sol com 
espelho no lado do passageiro, rodas de 
aço aro 14’’ com pneus 175/70 R14 com 
calotas integradas, vidros elétricos nas 
quatro portas, travamento elétrico das 
portas e porta-malas, ar condicionado 
quente e frio, direção hidráulica e além de 
todos os equipamentos obrigatórios de 
série e manuais, assim como determina o 
Código Nacional de Trânsito, para uso 
exclusivo da Secretaria Municipal de 
Educação da Prefeitura Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul. 

01 un. R$ 38.860,00 R$ 38.860,00 

 
 
2 – Data de abertura: 

 
Fica designado a data de abertura das propostas e credenciamento para o dia 

28 de agosto de 2015 às 08:30hs.  
 
 
 
 
 
 
 



 
3 - As demais condições editalícias permanecem inalteradas. 
   

 
Almirante Tamandaré do Sul, 11 de agosto de 2015. 

 
 
 
 

Valdeci Gomes da Silva 
Prefeito Municipal 

 
 
 
      
 
Assessor Jurídico 


