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PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2022 
 
 

RETIFICAÇÃO N° 01 
 
 

DELMAR HOFF, Prefeito Municipal de Portão/RS, no uso de suas atribuições legais torna público para o 
conhecimento dos interessados, a retificação do processo licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico, de 
n° 15/2022, conforme segue: 
 
1 - Da Retificação: 
 
1.1 - É retificado o objeto do certame, passando a vigorar o seguinte: 

A Objetivo: Aquisição de van, nova, com acessibilidade para cadeirante 
B Justificativa: Conforme disposto no item de n° 1 do diploma Editalício 
C Validade da Proposta: Mínima de 60 dias, a contar da data da Sessão Pública 
D Orçamento estimado em planilha de quantitativo e preço unitário 

Item Descrição Un Qtd R$/Un 
1 Veículo novo, 0km, tipo van, com acessibilidade para cadeirante,  

envidraçada, com capacidade mínima para 9 passageiros + 1 
motorista + 1 cadeirante, adaptado com 1 elevador para 
cadeirante, movimentado por controle remoto instalado na porta 
traseira ou lateral, elevação com sistema elétrico ou hidráulico, 
capacidade de carga mínima de 250kg, sistema manual para 
acionamento de emergência e/ou com dispositivo para 
transposição de fronteira, 4 portas, direção hidráulica ou elétrica, 
freio a disco nas 4 rodas, vidros elétricos, travas elétricas das 
portas, jogo de tapetes, protetor de motor, cortinas no salão dos 
passageiros, ar condicionado instalado de fábrica na cabine e 
salão, insulfilm, som AM/FM com entrada para USB, cor branca 
com padronização visual do MDS. Motor com potência mínima 
de 163CVs, movido a óleo diesel, com injeção eletrônica, mínimo 
4 cilindros em linha, com tração no eixo traseiro. Equipado com 
ABS, controle de estabilidade e auxiliar de partida em rampa. 
Total de 7 poltronas reclináveis Soft, confeccionadas em estrutura 
de aço tratado, revestidas em courvin ou tecido e espuma injetada 
automotiva, com cinto de segurança abdominal. Poltrona do 
motorista em courvin ou tecido, mantendo o mesmo. Acompanha 
todos os demais acessórios exigidos por lei. 
Observação: 
- Garantia conforme edital. 
- Veículo emplacado em nome da Prefeitura Municipal de 
Portão/RS. 

01 un R$347.500,00 

E Da entrega e recebimento do objeto: 
- Conforme disposto no item de n° 2 do diploma Editalício. 

F Da Garantia do objeto: 
- Conforme disposto no item de n° 3 do diploma Editalício 

G Adjudicação do Objeto: 
- Menor Preço por item 

H Classificação Orçamentária: 
- Conforme disposto no item de n° 19 do diploma Editalício. 
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1.2 - É retificada a data da Sessão Pública, passando para o dia 18 de Outubro de 2022, no horário das 9 
horas (horário de Brasília/DF). 
 
2 - Das Disposições Gerais: 
 
2.1 - Permanecem inalteradas as demais condições editalícias. 

 
Portão/RS, 27 de Setembro de 2022. 

 
 
 

DELMAR HOFF 
Prefeito Municipal 

 
 

I Unidade Fiscalizadora: 
- Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação/SEMAS. 


