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RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 43/2021- PMHS 

 
O MUNICIPIO DE HONÓRIO SERPA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

designados pela Portaria nº 20/2021, no uso de suas atribuições legais, torna público para 
conhecimento dos interessados, informa que foi procedida a  seguinte RETIFICAÇÂO ao 
edital supra referido, cujo objeto é aquisição de 01 veiculo automotor, ano 2021 ou 
superir, com no mínimo 70 cv de potencia , conforme segue: 

 
 
No Item 2 subitem 2.2 DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL : 
 

  

Item Especificação Unid. Quant. Preço 
Unit. 

Máximo 

Preço 
Total 

 

01 Veículo automotor, 0 Km, com ano de 
fabricação mínimo de 2021, veiculo novo, na 
cor branca, e emplacado, capacidade mínima 
de 05 passageiros, motor com sistema de 
injeção eletrônica, motor de no mínimo 1.0.  
Bicombustível (gasolina/álcool), com no 
mínimo 70 CV de potência medidos a 
gasolina, transmissão manual, com no 
mínimo 05 marchas a frente e 01 à ré, direção 
hidráulica ou elétrica original de fábrica, cintos 
de segurança de 3 pontos, 04 portas laterais 
com comando interno de luz, sistema de 
freios a disco ou superior nas quatro 
rodas, retrovisores externos com comando 
interno, sistema de alarme, trava elétrica nas 
04 portas e vidros dianteiros elétricos, 
computador de bordo, conta-giros, ar 
condicionado de fábrica, ar quente/frio, 
hodômetro, indicador  do nível de 
combustível, indicador gradual de 
temperatura de água, limpador e lavador de 
para-brisas com intermitência, apoio de 
cabeça com regulagem de altura, AIR BAG 
conforme resolução do CONTRAN. Rodas de 
aço com calota e pneus no mínimo R14, com 
estepe, jogos de tapete, protetor de cárter. 
Garantia mínima de 12 meses a contar da 
entrega do veículo. 
 

Unid 01 R$ 66.210,07 R$ 66.210,07  

 
 

Total R$ 66.210,07  

 
 

Considerando o principio da autotutela da administração publica e observando o 
disposto na Súmula nº 473 que dispõe : 
 

“A Administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
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porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, 
por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 
todos os casos, a apreciação judicial.” 
 

Para ampliação da competitividade , desconsidera-se o texto grifado no subitem 
2.2 , que passa a vigora com a seguinte descrição “sistema de freios a tambor nas 
rodas dianteiras e tambor nas rodas traseiras ou superior”.(...) apoio de cabeça (...) 
 
 

Em virtude da não alteração substancial na geração da proposta , mantém-se 
inalterado o prazo de abertura da presente licitação . 

   

Honório Serpa – PR, 17 de Setembro de 2021 

 

Lucio Diego Guerra 
Pregoeiro 


