ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE OURO
SETOR DE LICITAÇÕES

VISTOPELO
JURÍDICO

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO n°. 0052/2020
Pregão Presencial n. 0030/2020
O Município de Ouro, Estado de Santa Catarina, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio,
designados pela Portaria n. 001/2020, nos autos do PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 0052/2020 na
modalidade de Pregão Presencial n. 0030/2020, informa a todos os interessados a retificação do texto
da referida licitação.
1. DA RETIFICAÇÃO:
1.1 Altera-se o anexo I do edital de Pregão Presencial n° 0030/2020. Onde se lê, no Anexo I, página
15:
Veículo zero quilômetros tipo minibus; novo; 16 lugares (15 passageiros + 1 motorista); cor branca;
motor diesel 4 cilindros, motorização mínima 2.3/127 CV; Intercooler; direção hidráulica; volante com
regulagem de altura e profundidade; ar condicionado (com duto central de 4 velocidades); ar quente;
travamento automático das portas ao atingir no máximo 6 KM/h; pneus / roda aro 16”; freios ABS / EBV,
air bag (motorista); banco do motorista com regulagem de altura e inclinação do encosto e do assento;
banco dos passageiros com encosto reclinável; apoio de cabeça para o banco do motorista; apoio de
braços para bancos dos passageiros; iluminação individual de leitura para passageiros; vidros e travas
elétricos; alarme; terceira luz de freio; faróis halogênios com regulagem elétrica de altura; faróis de
neblina; barra de proteção lateral nas portas dianteiras; protetor de carter do motor e caixa de câmbio;
câmbio manual de 6 marchas; estrivo lateral; janelas e portas laterais corrediças; cortinas nas janelas
laterais dos passageiros em tecido tipo blecaute; faixas refletivas laterais e traseiras; extintor de
incêndio com suporte metálico; aparelho de DVD; TV de Led 19”; dois autofalantes instalados na cabine
do motorista + quatro autofalantes 6X9 instalados no compartimento dos passageiros; rádio CD / MP3
com conexão USB / IPod e entrada auxiliar, conexão blue tooth, com antena para AM/FM; uma antena
externa para sinal de TV; tomada de 12V na cabine (no mínimo uma); tanque de combustível com
capacidade de 75L; tacógrafo eletrônico digital; cintos de segurança dianteiros de três pontos; cinto de
segurança para passageiros; dimensões do veículo: comprimento mínimo de 5.850 mm; largura mínima
1.450 mm; altura mínima de 2.450 mm; 4 martelos com capa para saída de emergência; desembaçador
traseiro; conta-giros. Garantia mínima de 24 meses.
Passa a ser lido:
Veículo zero quilômetros tipo minibus; novo; 16 lugares (15 passageiros + 1 motorista); cor branca;
motor diesel 4 cilindros, motorização mínima 2.3/127 CV; Intercooler; direção hidráulica; volante com
regulagem de altura; ar condicionado (com duto central de 4 velocidades); ar quente; travamento
automático das portas ao atingir no máximo 6 KM/h; pneus / roda aro 16”; freios ABS / EBV, air bag
(motorista); banco do motorista com regulagem de altura e inclinação do encosto e do assento; banco
dos passageiros com encosto reclinável; apoio de cabeça para o banco do motorista; apoio de braços
para bancos dos passageiros; iluminação individual de leitura para passageiros; vidros e travas
elétricos; alarme; terceira luz de freio; faróis halogênios com regulagem elétrica de altura; faróis de
neblina; barra de proteção lateral nas portas dianteiras; protetor de carter do motor e caixa de câmbio;
câmbio manual de 6 marchas; estrivo lateral; janelas e portas laterais corrediças; cortinas nas janelas
laterais dos passageiros em tecido tipo blecaute; faixas refletivas laterais e traseiras; extintor de
incêndio com suporte metálico; aparelho de DVD; TV de Led 19”; dois autofalantes instalados na cabine
do motorista + quatro autofalantes 6X9 instalados no compartimento dos passageiros; rádio CD / MP3
com conexão USB / IPod e entrada auxiliar, conexão blue tooth, com antena para AM/FM; uma antena
externa para sinal de TV; tomada de 12V na cabine (no mínimo uma); tanque de combustível com
capacidade de 75L; tacógrafo eletrônico digital; cintos de segurança dianteiros de três pontos; cinto de
segurança para passageiros; dimensões do veículo: comprimento mínimo de 5.850 mm; largura mínima
1.450 mm; altura mínima de 2.450 mm; 4 martelos com capa para saída de emergência; desembaçador
traseiro; conta-giros. Garantia mínima de 24 meses.
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2. DA RATIFICAÇÃO:
2.1. O teor dos demais itens do edital e anexos permanecem como foram disponibilizados
anteriormente, com exceção da nova data de abertura, abaixo informada.
3. DA PUBLICAÇÃO:
3.1. A presente retificação do edital esta disponível através do email licitações@ouro.sc.gov.br, e no site
www.ouro.sc.gov.br.
4. DA SESSÃO PÚBLICA:
4.1. A sessão pública para a realização do Processo Licitatório n° 0052/2020, Pregão Presencial n°
0030/2020 será realizada no Auditório da Escola Municipal Felisberto Vilarino Dutra de Ouro, situada na
Rua Costa e Silva, 208, no Bairro Parque e Jardim Ouro, Ouro/SC, CEP 89663-000, às 14:00 horas do
dia 24/07/2020, iniciando-se a Sessão Pública no mesmo dia, horário e local.

Ouro/SC, 09/07/2020.

Neri Luiz Miqueloto
Prefeito Municipal

Alex Sandro Silva
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
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