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MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE – SC 
1ª ALTERAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO  

Nº 43/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 
 

Considerando a necessidade de alteração do edital em epígrafe, DECIDE: 
 
EXCLUIR a descrição: “protetor de cárter”, “extintor de incêndio ABC com 1 Kg 

encaixado no suporte próprio” e “calha de chuva/defletor instalado em todas as portas 
laterais”, do item 01 do edital, citada no Termo de Referência – Anexo I e no Modelo de 
Planilha para a Apresentação da Proposta – Anexo II. 
 

ALTERA-SE a descrição do item 01, passando a vigorar com o seguinte texto: 

IT QT UN DESCRIÇÃO 
VALOR UNIT. 

ESTIMADO 
(R$) 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO (R$) 

01 01 Unid. 

Veículo zero km, ano de fabricação e modelo 
mínimo 2020, com as seguintes características 
mínimas: motor flex 1.0, com 3 ou 4 cilindros, 
potência mínima 75cv, torque de pelo menos 9,5 
mkgf,  04 portas laterais, 01 porta traseira, na cor 
vermelho padrão do Corpo de Bombeiros Militar 
de Santa Catarina,  freio ABS traseiro a tambor e 
dianteiro a disco ventilado, transmissão manual 
mínima 05 marchas a frente e 01 a ré, rodado 
simples mais pneus aro 14, devidamente 
equipado, estepe, macaco, chave de rodas, 
triângulo, jogo de tapetes e todos os itens, 
acessórios e todos os equipamentos de segurança 
exigidos por lei, airbag duplo, direção hidráulica 
ou elétrica, vidros dianteiros elétricos com subida 
ao acionar a trava, travas elétricas, desembaçador 
traseiro, retrovisores externos com comando 
interno, limpador e lavador de vidro traseiro, 
apoio de cabeça nos bancos com ajuste de altura, 
banco do motorista com ajuste de altura, encosto 
do banco traseiro rebatível, tomada de 12 volts no 
console central, ar quente, ar condicionado, 
equipado com som automotivo integrado com 
bluetooth, USB, rádio AM/FM, antena, 2 alto-
falantes dianteiros, 2 alto-falantes traseiros,  
todos os itens em conformidade com o CONTRAN, 
PROCONVE e CONAMA. 
 A viatura deverá ser plotada com adesivo 
refletivo grau técnico, conforme padrão do 
CBMSC: 
a) LOGOMARCA DO CBMSC: medindo 
aproximadamente 350mm de diâmetro fixado no 
capô do veículo, centralizado na horizontal e 
deslocado um pouco acima na vertical para 
comportar o escrito BOMBEIROS abaixo: 

51.870,00 51.870,00 
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b) BOMBEIROS: caracteres na cor branca, 
centralizado, com as letras na sequência 
invertida, localizado logo abaixo da logomarca do 
CBMSC, ocupando aproximadamente toda a 
amplitude horizontal respeitando o espaço 
mínimo recomendado de arejamento dos 
letreiros da marca. 
Traseira - Lado esquerdo 'AAT 000' (número a ser 
definido) e Lado direito 'Campo Alegre' 

 
Na porta ' AAT-00' e na região inferior traseira 
'ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE'. 
 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 51.870,00 

 
INCLUIR o item 2.13 texto do Termo de Referência – Anexo I 

 
 

2.13 Fica por conta da Concessionária da marca vencedora a instalação do protetor de 
cárter no veículo, sem custos adicionais. 

2.13.1 A instalação do protetor de cárter não ocasionará perda da garantia do veículo. 
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Por último, ALTERAM-SE todas as datas de abertura, e consequentemente do 
recebimento dos envelopes contendo a documentação e proposta, e as datas limites para 
autenticação de documentos, conforme transcreve-se abaixo e que passa a vigorar: 
 
1.1.1 DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTAS: ATÉ AS 13 HORAS E 45 MINUTOS, DO DIA 16/06/2020, NO PROTOCOLO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo 
Alegre/SC. 

 
1.1.2 DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA INÍCIO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 
DIA: 16/06/2020 
HORA: 14 HORAS 
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em 
Campo Alegre-SC. 
 
4.5.1.1.  A autenticação por servidor público de que trata o item 4.5.1, somente poderá ser 
realizada até às 13 horas e 30 minutos do dia 16/06/2020, na sede da Prefeitura Municipal de 
Campo Alegre.  

 
6.1.2.1.1. A autenticação por servidor público de que trata o item 4.3.3.1, somente poderá ser 
realizada até às 13 horas e 30 minutos do dia 16/06/2020, na sede da Prefeitura Municipal de 
Campo Alegre.  
 
8.2.1. A autenticação por servidor público de que trata o item anterior, somente poderá ser até 
às 13 horas e 30 minutos do dia 16/06/2020, na sede da Prefeitura Municipal de Campo 
Alegre. 
 

As demais informações contidas no Edital do processo licitatório em epígrafe 
permanecem inalteradas e em vigor.  

 
Publique-se esta alteração na imprensa oficial deste Município (DOM) e no site 

www.campoalegre.sc.gov.br. 
 
Publique-se ainda o Edital consolidado com a 1ª alteração no site do Município 

www.campoalegre.sc.gov.br 
 
Campo Alegre, 29 de maio de 2020. 
 
 
 

Lucilaine Mókfa Schwarz 
Secretária Municipal de Administração 
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