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DESPACHO 
PREGÃO PRESENCIAL 034/2022 

CLAUDIMIR PANIZ, Prefeito Municipal de São Valentim/RS, no uso de suas 
atribuições legais, torna público a retificação do Edital de Pregão Presencial 034/2022, nos 
seguintes termos: 

  1.1 DO OBJETO 
  (...) 

Onde se lê: ITEM 02: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, ZERO 
QUILOMETRO, 07 (SETE) LUGARES, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - ANO 2022 MODELO 2023;- motor 
com potência mínima de 150 cv;- bicombustível (etanol/gasolina);- 
5(cinco) marchas à frente (mínimo) e uma à ré;- cor branco;- 4 portas;- 
ar condicionado;- vidros climatizados verdes;- vidros elétricos 
dianteiros;- bancos revestidos em tecido;- rodas, pneus de no mínimo 
R14 e estepe;- tapetes de borracha;- protetor de motor;- freios ABS e 
EBD;- cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com 
regulagem de altura;- cintos de segurança laterais traseiros fixos de 3 
pontos;- air bags duplo e lateral;- travas elétricas; - banco do motorista 
com ajustes de distância e inclinação;- som com entrada USB, com 4 
alto falantes e antena;- retrovisores externos com comando interno;- 
desembaçador do vidro traseiro;- demais equipamentos de série; - e os 
equipamentos exigidos pelo código brasileiro de trânsito;- garantia 
mínima de 12 (doze) meses, independente da quilometragem.- 
MARCA/MODELO: ______________________ 

Leia-se: ITEM 02: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, ZERO 
QUILOMETRO, 07 (SETE) LUGARES, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- ANO 2022 MODELO 2023;- motor 
com potência mínima de 105 cv;- bicombustível (etanol/gasolina);- 
5(cinco) marchas à frente (mínimo) e uma à ré;- cor branco;- 4 portas;- 
ar condicionado;- vidros climatizados verdes;- vidros elétricos 
dianteiros;- bancos revestidos em tecido;- rodas, pneus de no mínimo 
R14 e estepe;- tapetes de borracha;- protetor de motor;- freios ABS e 
EBD;- cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com 
regulagem de altura;- cintos de segurança laterais traseiros fixos de 3 
pontos;- air bags frontais para motorista e passageiros;- travas 
elétricas; - banco do motorista com ajustes de distância e inclinação;- 
som com entrada USB, com 4 alto falantes e antena;- retrovisores 
externos com comando interno;- desembaçador do vidro traseiro;- 
demais equipamentos de série; - e os equipamentos exigidos pelo 
código brasileiro de trânsito;- garantia mínima de 12 (doze) meses, 
independente da quilometragem.- MARCA/MODELO: 
______________________ 

São Valentim/RS, 14 de novembro de 2022. 
 

CLAUDIMIR PANIZ, 
Prefeito Municipal. 


