
   

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUÍ 

 
 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 

Processo Nº 85/2018 
Modalidade Pregão Eletrônico Nº 12/2018 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHUÍ, Sr. Marco Antônio Vasques Rodrigues Barbosa, torna público, 
através de seu pregoeiro, designado pela Portaria n° 94/2018 que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo “Compra- Menor Preço”, equipe de apoio designada pela portaria n° 94/2018, que reger-se-á pelas disposições da 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 11.389 de 25 de novembro de 1999, pelo Decreto Estadual 
nº 42.434, de 09 de setembro de 2003, Decreto Estadual nº 43.183, de 22 de junho de 2004, Decreto Municipal n° 109, 
de 03 de dezembro de 2007 e legislação pertinente, bem como subsidiariamente , pela Lei nº 8666/93 e suas alterações, 
pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos,  mediante as seguintes condições: 

 
OBJETO: 
Aquisição de veículos de Transporte Sanitário - Capacidade total 16 ( 1 motorista, 1 acessibilidade e 14 
passageiros); Potência mínima 140cv; distância entre eixos min. 3665mm; tv com kit multimídia; Veículo 0km; 
Resolução CONTRAN 316/09; Combustível DIESEL; Câmbio manual; Tipo de direção hidráulica; Tração 4x2; 
Descrição mínima: vidros elétricos, novo ESP adaptativo, air bag do motorista, roda reserva, volante ajustável, 
espelho retrovisor elétrico, porta traseira; Opcionais mínima: sirene de ré; GPS com câmera de ré, kit ABS, bancos 
fixos, tacógrafo, elevador eletropneumático, estribo lateral, encosto de cabeça para cadeirante, martelos de 
emergência. garantia mínima 12 meses sem limite de quilometragem. 

 
REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO DIA: Quinta-Feira, 28 de junho de 2018, 13:30 

 
As consultas interpretativas deste edital deverão ser formuladas e enviadas ao seguinte endereço eletrônico 
licitacoes@chui.rs.gov.br ou Município de Chuí-RS, ERS699, nº484, Vila América, Cep 96255-000, Departamento de 
comunicações Administrativas, até três dias úteis anterior à data fixada para abertura da sessão pública. 
 
Prefeitura Municipal do Chuí, 15/06/18 
 

CARLOS ALEXANDRE VASCONCELOS 
 

Portaria nº 094-2018 
licitacoes@chui.rs.gov.br  
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