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AVISO DE RE RATIFICAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL  

   O Prefeito Municipal de Rolador/RS, no uso de suas atribuições legais, torna 
público e comunica aos interessados a rerratificação do edital de licitação abaixo especificado: 

        1 – Modalidade: Pregão Presencial n º 17/2017  

           Objeto: Contratação do Fornecimento de seis veículos automotores novos. 

 

RETIFICAÇÕES: ANEXO I – QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO OBJETO 
LICITADO: 

EXCLUI-SE DO ANEXO I – QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO OBJETO 
LICITADO: 

a . Veículo 4X4 zero kilômetro, selecionável, modelo 2017 tipo caminhonete, cabine 
dupla, 4 portas, motor a diesel, quatro cilindros, com potencia mínima de 160 cv, 
Torque mínimo de 35 kgf.m, com câmbio automático de no mínimo seis marchas.  

Cor perto, Tanque de combustível com capacidade mínima de 60 litros, capacidade da 
caçamba de no mínimo 800 litros. 

ONDE SE LE:  

Veiculo Automotor novo, tipo popular, 0 km, modelo 2017, com 
quatro portas, cinco passageiros, com potencia mínima de 100 
cv, bicombustível (gasolina/ álcool), pneu roda em aço com 
calotas, tanque com capacidade mínima de 50 lt com protetor de 
Carter, porta malas com capacidade mínima de 280 lt, com 
airbag duplo, freios ABS com EBD, para-choque na cor do 
veiculo, retrovisores com regulagem interna, vidros e travas 
elétricas, ar condicionado, som com entrada USB, direção 
hidráulica, limpador e desembaçador traseiro, alarme, jogo de 
tapetes internos, e todos os acessórios previstos em lei. 
Cor básica branca.    
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LEIA- SE:  

Veiculo Automotor novo, tipo popular, 0 km, modelo 2017, com 
quatro portas, cinco passageiros, com potencia mínima de 100 
cv, bicombustível (gasolina/ álcool), pneu roda em aço com 
calotas, tanque com capacidade mínima de 50 lt com protetor de 
Carter, porta malas com capacidade mínima de 280 lt, com 
airbag duplo, freios ABS com EBD, para-choque na cor do 
veiculo, retrovisores com regulagem interna, vidros e travas 
elétricas, ar condicionado, som com entrada USB, direção 

05 



 

 

                 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR 
                    SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO 

                        CNPJ 04.203.896/0001-67 

                      Av. João Batista nº 700 - CEP 97.843-000 - Fone: (55) 3614-7080/7015 – Fax: (55) 3352-3231 

 

 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS” 

 

 

hidráulica, limpador e desembaçador traseiro, alarme, jogo de 
tapetes internos, e todos os acessórios previstos em lei. 
Cor básica branca.    

 

DA NOVA DATA PARA O CERTAME: 18 de Abril  de 2017, às 09h00min horas. 

 

RATIFICAÇÕES: Os demais itens e condições do edital ora referido não sofrem 
alterações, sendo por ratificados. 

 

             Os anexos estarão à disposição dos interessados no Departamento de 
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Rolador, sito à Avenida João Batista 
nº 700, bairro Centro, na cidade de Rolador/RS e no sitio da web: 
www.pmrolador.com.br,  

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (55) 
3614.7080/7015, no horário de expediente da Prefeitura Municipal. 

Rolador/RS, em 15 de Março de 2017. 

 

Paulo Rogério de Menezes Peixoto 

Prefeito Municipal  

 

 

http://www.pmrolador.com.br/

