
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2022 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 01 Nº 01/2022 
EDITAL PREGÃO Nº 14/2022 

 
RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL DO PREGÃO Nº 14/2022 MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Santa Catarina, 1022, Centro, 
Coronel Freitas - SC, através do Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO, que promoveu alterações no 
edital do Processo Licitatório nº 22/2022, Edital de Pregão Presencial nº 14/2022. 
 
1 – DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL: 

 
1 - PREÂMBULO 
 
1.1 - O Município de Coronel Freitas, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. 
Santa Catarina, Coronel Freitas, SC - CEP 89840000, através do Prefeito Municipal, DELIR CASSARO 
TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma PRESENCIAL, no dia 
12/04/2021, às 08:30, para possível aquisição dos objetos indicados no item 2 deste instrumento. A 
presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, e será processada e julgada em 
conformidade com a Lei Federal nº 7.982, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 7.916 de 
20 de setembro de 2017, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei 6.729/79 art.2º II, § 1º “a”,  suas 
respectivas alterações e demais legislações aplicáveis, bem como as condições a seguir estabelecidas. 
 
 
1.2 - O recebimento dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 – DOCUMENTAÇÃO, 
contendo respectivamente as propostas de preços e a documentação de habilitação dos 
interessados, dar-se-á do dia 12/04/2022, às 08h00min, até o dia 12/04/2022 as 08h:30 no SETOR DE 
COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS, situado no endereço acima indicado.  
 
1.3 - A abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á a partir das 08h00min do dia 
12/04/2022, em sessão pública a ser realizada na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Coronel Freitas, situada no endereço citado no item 1.1. 
 

 
2 - ALTERAÇÃO DO ANEXO “D” 
 
Fica alterada a descrição do item 01 e 02 do ANEXO D, estando correta como segue: 

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

1 Veículo automotor novo, ano/modelo 
2021/2022, ou superior, zero km. 
Transporte de passageiros, tipo minibus, 
teto com altura interna de no mínimo 
1.840mm (teto alto e chassi alongado de 
fábrica); destinado ao transporte de 
passageiros, apto a trafegar em rodovias 
pavimentas e não pavimentada, com as 
seguintes características mínimas: AIR BAG 

un 1,00  288.400,00  288.400,00 



 
DUPLO - motorista e passageiros dianteiros; 
Freios ABS motor a diesel turbinado e 
interculado; injeção eletrônica, com no 
mínimo 130 CV NBR; direção hidráulica ou 
elétrica, capacidade para no mínimo 15 
(quinze) passageiros com o motorista; 
bancos passageiros reclináveis (todos), 
motorista com regulagem de altura, 
revestidos em tecido com boa espessura; 
Espelho retrovisor externo com 
acionamento elétrico; equipado com ar 
condicionado com duplo ar (frente e bancos 
traseiros). Comprimento total de no mínimo 
5.900 mm; entre-eixos de no mínimo 3.660 
mm; tacógrafo digital; conta giros; 2 portas 
laterais dianteiras, 2 portas traseiras e uma 
lateral deslizante; vidros climatizados 
verdes com PELÍCULAS G5 profissional na 
parte dos passageiros e G20 profissional nas 
portas dianteiras, cintos de segurança de 
dois pontos para os passageiros, pneus 
225/65 Aro 16; acionamento elétrico dos 
vidros dianteiros, estribo lateral; farol de 
neblina; sensor de ré; bagageiro elevado em 
baixo dos últimos assentos; iluminação no 
compartimento de passageiros por duas 
lâmpadas embutidas; caixa de câmbio com 
06 (seis) marchas a frente e uma a ré, trava 
elétrica das portas; tapete de borracha 
assoalho revestido fibra de vidro; rádio 
am/fm com mp3/wma, com porta usb no 
mínimo 4 auto falantes, alarme (sistema 
anti furto), bem como todos os 
equipamentos normais de produção 
pertinentes ao modelo e demais 
equipamentos obrigatórios exigidos pelo 
Conselho Nacional de Trânsito. Assistência 
técnica autorizada em uma distância não 
superior a 50 km da sede do município 
licitante, devendo possuir corpo técnico 
treinado pela fábrica, bem como deverá 
possuir peças para reposição,  Garantia 
mínima de 1 (um) ano. 

2 Veículo zero KM, tipo Pick-Up 4 portas, com 
as seguintes características mínimas: cabine 
dupla, carroceria monobloco, cor branca, 
para cinco passageiros, ano/modelo 
2021/2022 ou superior, motor flex 

un 1,00  126.626,67  126.626,67 



 
(etanol/gasolina), potência mínima de 101 
CV, caixa de câmbio manual de 5 marchas a 
frente e 1 a ré, comprimento mínimo total 
de 4.400 mm, entre eixos de no mínimo 
2.700 mm, com conexão USB e auxiliar, 
faróis de neblina, alarme perimétrico, 
sensor de estacionamento traseiro, barras 
de teto longitudinais, computador de 
bordo, capacidade tanque de combustível 
de no mínimo 50 litros, capacidade de carga 
de no mínimo 650 kg, bancos em tecido, 
Airbag duplo, freios ABS com EBD, protetor 
de caçamba, indicador de troca de marcha, 
luz de leitura do passageiro, capota 
marítima, ar condicionado, volante com 
regulagem de altura, vidros dianteiros com 
função one touch e sistema 
antiesmagamento e vidros traseiros 
elétricos, travamento central elétrico com 
acionamento à distância (alarme-sistema 
antifurto), retrovisores elétricos, direção 
eletrohidráulica, vidros elétricos 
climatizados verdes com películas G5 
profissional na parte dos passageiros e G20 
profissional nas portas dianteiras, 
temporizador do limpador de para-brisa, 
acelerador eletrônico, conta-giros, luz 
interna na dianteira do teto, alarme de 
advertência de luzes acesas, duas tomadas 
12 volts, protetor de cárter, no mínimo 
rodas de liga leve aro 15" com pneus radiais 
sem câmara, pintura em cor sólida e 
plotagem de acordo com a solicitação do 
município, bem como todos os 
equipamentos normais de produção 
pertinentes ao modelo e demais 
equipamentos obrigatórios exigidos pelo 
Conselho Nacional de Trânsito, garantia de 
no mínimo 1 (um) ano, assistência técnica 
autorizada em uma distância não superior a 
50 km da sede do município licitante 
devendo possuir corpo técnico treinado 
pela fábrica, bem como deverá possuir peça 
para reposição.  

 Total 415.026,67  

 
 

 3 - ALTERAÇÃO DO ANEXO “H” 



 
 
 
Fica alterada a descrição do item 01 e 02 do ANEXO H, estando correta como segue: 

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

1 Veículo automotor novo, ano/modelo 
2021/2022, ou superior, zero km. 
Transporte de passageiros, tipo minibus, 
teto com altura interna de no mínimo 
1.840mm (teto alto e chassi alongado de 
fábrica); destinado ao transporte de 
passageiros, apto a trafegar em rodovias 
pavimentas e não pavimentada, com as 
seguintes características mínimas: AIR BAG 
DUPLO - motorista e passageiros dianteiros; 
Freios ABS motor a diesel turbinado e 
interculado; injeção eletrônica, com no 
mínimo 130 CV NBR; direção hidráulica ou 
elétrica, capacidade para no mínimo 15 
(quinze) passageiros com o motorista; 
bancos passageiros reclináveis (todos), 
motorista com regulagem de altura, 
revestidos em tecido com boa espessura; 
Espelho retrovisor externo com 
acionamento elétrico; equipado com ar 
condicionado com duplo ar (frente e bancos 
traseiros). Comprimento total de no mínimo 
5.900 mm; entre-eixos de no mínimo 3.660 
mm; tacógrafo digital; conta giros; 2 portas 
laterais dianteiras, 2 portas traseiras e uma 
lateral deslizante; vidros climatizados 
verdes com PELÍCULAS G5 profissional na 
parte dos passageiros e G20 profissional nas 
portas dianteiras, cintos de segurança de 
dois pontos para os passageiros, pneus 
225/65 Aro 16; acionamento elétrico dos 
vidros dianteiros, estribo lateral; farol de 
neblina; sensor de ré; bagageiro elevado em 
baixo dos últimos assentos; iluminação no 
compartimento de passageiros por duas 
lâmpadas embutidas; caixa de câmbio com 
06 (seis) marchas a frente e uma a ré, trava 
elétrica das portas; tapete de borracha 
assoalho revestido fibra de vidro; rádio 
am/fm com mp3/wma, com porta usb no 
mínimo 4 auto falantes, alarme (sistema 
anti furto), bem como todos os 
equipamentos normais de produção 

un 1,00  288.400,00  288.400,00 



 
pertinentes ao modelo e demais 
equipamentos obrigatórios exigidos pelo 
Conselho Nacional de Trânsito. Assistência 
técnica autorizada em uma distância não 
superior a 50 km da sede do município 
licitante, devendo possuir corpo técnico 
treinado pela fábrica, bem como deverá 
possuir peças para reposição,  Garantia 
mínima de 1 (um) ano. 

2 Veículo zero KM, tipo Pick-Up 4 portas, com 
as seguintes características mínimas: cabine 
dupla, carroceria monobloco, cor branca, 
para cinco passageiros, ano/modelo 
2021/2022 ou superior, motor flex 
(etanol/gasolina), potência mínima de 101 
CV, caixa de câmbio manual de 5 marchas a 
frente e 1 a ré, comprimento mínimo total 
de 4.400 mm, entre eixos de no mínimo 
2.700 mm, com conexão USB e auxiliar, 
faróis de neblina, alarme perimétrico, 
sensor de estacionamento traseiro, barras 
de teto longitudinais, computador de 
bordo, capacidade tanque de combustível 
de no mínimo 50 litros, capacidade de carga 
de no mínimo 650 kg, bancos em tecido, 
Airbag duplo, freios ABS com EBD, protetor 
de caçamba, indicador de troca de marcha, 
luz de leitura do passageiro, capota 
marítima, ar condicionado, volante com 
regulagem de altura, vidros dianteiros com 
função one touch e sistema 
antiesmagamento e vidros traseiros 
elétricos, travamento central elétrico com 
acionamento à distância (alarme-sistema 
antifurto), retrovisores elétricos, direção 
eletrohidráulica, vidros elétricos 
climatizados verdes com películas G5 
profissional na parte dos passageiros e G20 
profissional nas portas dianteiras, 
temporizador do limpador de para-brisa, 
acelerador eletrônico, conta-giros, luz 
interna na dianteira do teto, alarme de 
advertência de luzes acesas, duas tomadas 
12 volts, protetor de cárter, no mínimo 
rodas de liga leve aro 15" com pneus radiais 
sem câmara, pintura em cor sólida e 
plotagem de acordo com a solicitação do 
município, bem como todos os 

un 1,00  126.626,67  126.626,67 



 
equipamentos normais de produção 
pertinentes ao modelo e demais 
equipamentos obrigatórios exigidos pelo 
Conselho Nacional de Trânsito, garantia de 
no mínimo 1 (um) ano, assistência técnica 
autorizada em uma distância não superior a 
50 km da sede do município licitante 
devendo possuir corpo técnico treinado 
pela fábrica, bem como deverá possuir peça 
para reposição.  

 Total 415.026,67  

 
 
4 - ALTERAÇÃO DO ANEXO “L” 

 
 
Fica alterado o item 8 do termo de referencia, estando correto como segue: 8 GARANTIA DO 
PRODUTO OU SERVIÇO: A garantia deverá ser mínima de 1(um)  ano ou a prevista  pela vencedora, 
devendo prevalecer a maior.  
 

 
5– DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO EDITAL 
 
Permanecem em vigor e, sem alteração as demais cláusulas do Edital do Pregão 14/2022. 
 
Coronel Freitas-SC, 28 de março de 2022. 

 
 
 
 

DELIR CASSARO 
Prefeito Municipal 


