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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL
ERRATA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 PROCESSO Nº 084/2022 – EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA A FROTA
DO MUNICIPIO DE ERVAL SECO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERVAL SECO RS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICO, PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE FORAM FEITAS ALTERAÇÕES RELATIVAS AO EDITAL:
ONDE LÊ-SE:
DO OBJETO:
Constitui objeto da presente licitação a aquisição dos seguintes veículos:
ITEM
DESCRIÇÃO
QUANT.
01
Veículo novo 0 km; ano/modelo 2021/2022; capacidade mínima de 18 02
passageiros (17+1 motorista);Assistência de permanecia em faixa; câmera
de ré; computador de bordo em tela LCD; alerta de acionamento de
alarme; travamento e destravamento remoto do veículo; piloto automático
adaptativo; sensor de estacionamento traseiro; conexão android/apple car
play; bluetooth; rádio am/fm; tela multifuncional de LCD; assistência em
frenagem de emergência; assistente de partidas em rampas; controle
adaptativo de carga; controle eletrônico anti-capotamento; controle
eletrônico de estabilidade; luz de emergência em frenagens bruscas;
airbags frontais (2) motorista e passageiro; alerta de colisão; alerta de
limite de velocidade; cinto de segurança de 3 pontos para passageiros;
faróis de neblina dianteiro; trava elétrica das portas; travamento
automático das portas; motor diesel com potência mínima de 165cv;
transmissão de 6 velocidades manual; tração traseira; rodado duplo
traseiro; direção elétrica/ hidráulica; freios abs nas 4 rodas; rodas de aço; 4
pneus novos medida mínima 195/75 R16; comprimento mínimo 6550mm;
largura mínima 2400mm; distancia entre eixos mínima 3550mm; volume
máximo (m³) 15.5; tanque de combustível de no mínimo 65 litros; tanque
de arla de no mínimo 20 litros; motor- volume óleo com filtro de no
mínimo 10 litros; apoio de braço para motorista; apoio de cabeça dianteiro
com regulagem; banco do motorista com ajuste de altura; bancos de
passageiros reclináveis; bancos de passageiros com fileira central; chave
canivete; comandos de áudio no volante; entrada USB para motorista e
passageiros; estribo lateral elétrico; gancho para reboque dianteiro;
limitador de velocidade; retrovisores externos com ajuste elétrico; vidros
elétricos dianteiros com sistema de abertura/ fechamento com um toque
para cima/baixo; volante com ajuste de altura e profundidade.
Garantia mínima de 1 ano ou 100.000 km rodado, sendo considerado qual
destes ocorrer primeiro.

LEIA-SE:
DO OBJETO:
Constitui objeto da presente licitação a aquisição dos seguintes veículos:
ITEM
DESCRIÇÃO
01

QUANT.

Veículo novo 0 km; ano/modelo 2021/2022; capacidade mínima de 18 02
passageiros (17+1 motorista);Assistência de permanecia em faixa; câmera
de ré; computador de bordo em tela LCD; alerta de acionamento de
alarme; travamento e destravamento remoto do veículo; piloto automático
adaptativo; sensor de estacionamento traseiro; conexão android/apple car
play; bluetooth; rádio am/fm; tela multifuncional de LCD; assistência em
frenagem de emergência; assistente de partidas em rampas; controle
adaptativo de carga; controle eletrônico anti-capotamento; controle
eletrônico de estabilidade; luz de emergência em frenagens bruscas;
airbags frontais (2) motorista e passageiro; alerta de colisão; alerta de
limite de velocidade; cinto de segurança de 3 pontos para passageiros;
faróis de neblina dianteiro; trava elétrica das portas; travamento
automático das portas; motor diesel com potência mínima de 165cv;

Valor/Referência
R$ 343.375,00

Valor/Referência
Unitário
R$ 343.375,00
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transmissão de 6 velocidades manual; tração traseira; rodado duplo
traseiro; direção elétrica/ hidráulica; freios abs nas 4 rodas; rodas de aço; 4
pneus novos medida mínima 195/75 R16; comprimento mínimo 6550mm;
largura mínima 2400mm; distancia entre eixos mínima 3550mm; volume
máximo (m³) 15.5; tanque de combustível de no mínimo 65 litros; tanque
de arla de no mínimo 20 litros; motor- volume óleo com filtro de no
mínimo 10 litros; apoio de braço para motorista; apoio de cabeça dianteiro
com regulagem; banco do motorista com ajuste de altura; bancos de
passageiros reclináveis; bancos de passageiros com fileira central; chave
canivete; comandos de áudio no volante; entrada USB para motorista e
passageiros; estribo lateral elétrico; gancho para reboque dianteiro;
limitador de velocidade; retrovisores externos com ajuste elétrico; vidros
elétricos dianteiros com sistema de abertura/ fechamento com um toque
para cima/baixo; volante com ajuste de altura e profundidade.
Garantia mínima de 1 ano ou 100.000 km rodado, sendo considerado qual
destes ocorrer primeiro.

ALÉM DISSO, FICA SUPRIMIDA A ALÍNEA “D” DO SUB-ITEM 5.1.:
Cópia do manual de garantia oferecida para o veículo que deverá ser de no mínimo três anos sem limite de quilometragem;

ERVAL SECO, RS, 23 DE JUNHO DE 2022.

LEONIR KOCHE
PREFEITO MUNICIPAL
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