
  

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2013 

DO EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL  Nº 010/2013 
 
 

O Município de Roca Sales, através do presente Edital de Retificação, 
torna público que o Edital da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 010/2013, 
cujo objeto refere-se à aquisição de equipamento para a Secretaria Municipal de Saúde e 
Assistência Social sofreu alterações, conforme segue: 

 
1. Altera o item 01.1.1  do Edital, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 
 

Um veículo novo, tipo Van, zero Km, (primeiro licenciamento em nome do Município de 
Roca Sales), para passageiros, original de fábrica, ano de fabricação mínimo 2013 e 
modelo mínimo 2013, com capacidade para 16 (dezesseis) pessoas (01 motorista e 15 
passageiros), teto alto, potência mínima de 127CV, 04 (quatro) cilindros, motor turbo 
movido a óleo diesel, freio ABS a discos nas 04 (quatro) rodas, rodado traseiro simples, 
tração dianteira ou traseira, câmbio de 06 (seis) marchas, sendo 05 (cinco) à frente e 01 
(uma) marcha à ré, com ar condicionado digital com duto de distribuição de ar, direção 
hidráulica, travamento elétrico das portas, air-bag no motorista, volante ajustável, faróis 
com regulagem de altura e auxiliar de neblina, vidros dianteiros com acionamento elétrico, 
tacógrafo digital, protetor do cárter e da caixa de câmbio; rádio AM/FM com MP3 e saída 
USB, com 04 alto falantes, 02 no painel e 02 no compartimento traseiro e antena; 
películas nos vidros dianteiros e traseiros, tapetes na parte dianteira e com todos os 
demais acessórios e equipamentos obrigatórios, exigidos pelo Código Nacional de 
Trânsito. 

 
2. Fica reaberto o prazo para recebimento dos envelopes contendo a 

documentação e as propostas financeiras, fixando-se o dia 23 de setembro de 2013, às 
8:00 horas, para recebimento dos envelopes nº 01 e 02 (documentos e propostas, 
respectivamente). 

 
Todos os demais itens e condições do Edital permanecem inalterados. 
 
Roca Sales, 05 de setembro de 2013. 
 

 
 
 

NÉLIO JOSÉ VUADEN 
  PREFEITO MUNICIPAL 


