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Retificação da Publicação da Edição 1475 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019 

Pregão Presencial nº 165/2018 
Contratada: CONE SUL SOLUÇÕES AMBIENTAIS 

CNPJ nº 93.966.828/0001-80  

Objeto: O objeto do presente termo aditivo é reajustar e prorrogar o contrato de 
prestação de Serviços de Coleta, Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos do 

Município de São Jerônimo/RS. 

Vigência: Fica prorrogado o contrato por 12 (doze) meses a partir de 
01/01/2022 e com término em 31/12/2022. 

Fiscalização e Gestão: A gestão e fiscalização do contrato 011/2019 fica a 

cargo do servidor Isaias Faleiro da Rosa. 
Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei Federal 8.666/1993. 

Data: 16/12/2021 

 

HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2021 

Proc. Adm. 699/21 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ www.saojeronimo.rs.gov.br 
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 18 (Dezoito) lugares, ano 

e modelo mínimo 2021, 0 (zero) KM – Emenda Parlamentar nº 

12143.932000/1200-12/Ministério da Saúde, conforme especificações descritas 
no anexo I. 

Diante do que dispõe o artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal n. 10.520/2002, 

artigo 6º do Decreto Municipal n. 4522/2014 e o Edital, bem como, os termos 
do parecer da Procuradoria do Município, HOMOLOGO a classificação final e 

ADJUDICO o objeto do presente certame, a empresa, conforme segue: 

SAVAR VEICULOS LTDA - CNPJ: 92.889.070/0001-60 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

OBJETO 
MARCA/MOD. QUANT. 

Valor 

Unitário  

Valor 

Total 

01 

Veículo tipo van 18 

lugares (original de 

fábrica), ano de modelo 

mínimo 2021, zero km, 

teto alto,  motor com 

potência mínima de 

160 cv, turbo, diesel,  

câmbio manual de 6 

marchas a frente e uma  

a ré,  direção hidráulica 

ou elétrica, tração 

traseira e rodado duplo, 

comprimento do salão 

de no mínimo 4300mm, 

assistente de partida em 

rampa, programa 

eletrônico de 

estabilidade, alarme 

original do fabricante, 

ar condicionado para 

cabine do motorista e 

compartimento de 

transporte do paciente 

original de fábrica com 

saídas no painel da 

cabine e duto de 

distribuição no teto do 

as¬ão de passageiros, 

retrovisores com ajuste 

elétrico, faróis de 

neblina, lanterna de 

neblina, vidros e travas 

elétricas, estepe, 

macaco de elevação, 

chave de rodas, 

triangulo, 4 portas, 

sendo duas dianteiras, 

uma lateral deslizante e 

uma traseira com 

abertura em duas 

folhas. E demais itens 

obrigatórios pela 

legislação vigente. 

OS ITENS ACIMA 

MERCEDES 

BENZ/ 

Sprinter van 

516cdi 

01 
R$ 

321.000,00 

R$ 

321.000,00 

DEVERÃO SER 

ORIGINAIS DO 

FABRICANTE DO 

VEÍCULO, SERÁ 

ACEITO SOMENTE A 

ADAPTAÇÃO DOS 

SEGUINTES ITENS: 

- Elevador para 

cadeirante do tipo 

Dispositivo de Poltrona 

Móvel, em acordo com 

ABNT NBR 16558, 

com acionamento por 

controle remoto, para 

instalação em frente 

porta lateral direita 

corrediça, elevação de 

banco com sistema 

automático e elétrico, 

compatível para a 

instalação de poltrona 

original do veículo 

sobre o mecanismo 

móvel 

- Central multimídia 

2din, não retrátil, com 

TV; 

- Tv retrátil traseira de 

15,6’; 

- Caso os bancos 

venham em tecido, 

deverão ser trocados 

por courvin automotivo 

para facilitar a limpeza. 

- Estribo cromado sob a 

porta lateral deslizante; 

- Filme solar conforme 

legislação vigente; 

- Adesivagem deverá 

ser solicitada a 

secretaria requisitante; 

- Sistema de automação 

da porta lateral 

deslizante, composto de 

motor com pinhão e 

cremalheira, acionado 

através de botão a ser 

instalado no painel 

dianteiro do veículo. 

Deverá ainda possuir 

sensor 

antiesmagamento e 

controle remoto para 

abertura e fechamento 

da porta; 

 
São Jerônimo, 28 de dezembro de 2021. 

EVANDRO AGIZ HEBERLE 

PREFEITO 
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