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ERRATA AO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2017 

MODALIDADE PREGÃO Nº 072/2017 

 

 CONSIDERANDO a necessidade de melhor adequar o objeto da licitação, afim de ampliar a 

concorrência e melhor descrever o objeto a ser licitado de acordo com as necessidades da 

Administração. 

 

Decide:  

 

1 – Onde lia-se: 

  

Item 

 

Quant

. 

Unidade 

de medida 

 

Descrição Valor 

unitário  

Valor Total 

01 01 UN Camionete cabine dupla, 0 km, 

câmbio manual com no mínimo 5 

velocidades, a diesel, na cor sólida 

branca ou cinza em tonalidade clara, 

04 portas, 05 lugares, tração 4x4, 

motor: mínimo de 2.0 turbo e mínimo 

de 177 cv, ano/modelo idêntico ao 

ano de emissão da Nota Fiscal, ar 

condicionado, direção hidráulica, 

rodas e pneus: roda de liga leve Aro 

16”, computador de bordo, freio ABS 

nas 4 rodas, air bag duplo. 

Capacidade mínima de carga: 01 

(uma) tonelada e vinte e cinco quilos 

(1.025 kg). Pneus, rodas e demais 

componentes originais de fábrica. 

Garantia do fabricante: 03 (três) anos, 

com assistência técnica. 
 R$140.062,33 R$140.062,33 

03 02 UN Veículo popular, 0 km, câmbio 

manual, na cor sólida branca, 04 

portas, 05 lugares, gasolina/etanol, 

freios ABS; air bag duplo; jogo 

tapetes, motor mínimo de 72cv 

(gasolina), ano/modelo idêntico ao 

ano de emissão da Nota Fiscal, R$48.166,67 R$96.333,34 
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direção hidráulica, rodas de aço aro 

14". Pneus, rodas e demais 

componentes originais de fábrica. 

Garantia do fabricante: 03 (três) anos, 

com assistência técnica. 

 

Lê-se agora:  

 

Item 

 

Quant

. 

Unidade 

de medida 

 

Descrição Valor 

unitário  

Valor Total 

01 01 UN Camionete cabine dupla, 0 km, 

câmbio manual com no mínimo 5 

velocidades, a diesel, na cor sólida 

branca ou cinza em tonalidade clara, 

04 portas, 05 lugares, tração 4x4, 

motor: mínimo de 3.2 turbo e mínimo 

de 177 cv, ano/modelo idêntico ao 

ano de emissão da Nota Fiscal, ar 

condicionado, direção hidráulica, 

rodas e pneus: Aro 16”, computador 

de bordo, freio ABS nas 4 rodas, air 

bag duplo. Capacidade mínima de 

carga: 01 (uma) tonelada e vinte e 

cinco quilos (1.025 kg). Pneus, rodas 

e demais componentes originais de 

fábrica. Garantia do fabricante: 03 

(três) anos, com assistência técnica. 
 R$140.062,33 R$140.062,33 

03 02 UN Veículo popular, 0 km, câmbio 

manual, na cor sólida branca, 04 

portas, 05 lugares, gasolina/etanol, 

freios ABS; air bag duplo; jogo 

tapetes, motor mínimo de 72cv, 12v e 

3 cilindros, (gasolina), ano/modelo 

idêntico ao ano de emissão da Nota 

Fiscal, direção hidráulica, rodas de 

aço aro 14". Pneus, rodas e demais 

componentes originais de fábrica. 

Garantia do fabricante: 03 (três) anos, 

com assistência técnica. R$48.166,67 R$96.333,34 
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Ficam mantidas os demais pontos do Edital, exceto a data de realização do certame. 

 

Em fase disto, considerando o disposto no § 4
o 

do art. 21 da Lei 8.666/93, altera-se a data do certame 

que irá acontecer dia 11/07/2017 às 08h30min.  

 
 

 

Carandaí, 23 de Junho de 2017. 

 

 

 

Gustavo Franco dos Santos 

Pregoeiro 


