PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
CNPJ : 01.640.429\0001-06 – ESTADO DE MINAS GERAIS

RETIFICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 93/2018
PREGÃO Nº.038/2018
Informamos aos interessados no PROCESSO n° 93/2018- PREGÃO n°
38/2018, cujo objeto é a Aquisição de 05 (cinco) veículos (zero) Km, 4 portas, com
capacidade 5 lugares, cor branca, sendo 02 (dois) veículos com tanque do combustível
com capacidade mínima de 50 litros, para atender a Secretaria Municipal de
Administração, que o referido Pregão foi RETIFICADO.

O ANEXO abaixo passa a ter as seguintes alterações:
ANEXO I-Modelo de proposta e TERMO DE REFERÊNCIA
passa a ter a seguinte redação referente ao item 01, descrição do veiculo:
3– DO OBJETO E ESTIMATIVA
3.1-Aquisição de 05 (cinco) veículos (zero) Km, 4 portas, com capacidade 5 lugares, cor

branca, sendo 02 (dois) veículos com tanque do combustível com capacidade mínima
de 50 litros, para atender a Secretaria Municipal de Administração .

01

Veiculo passeio 2018/2019 , 03 unid
zero km, 04 p , cor branca,
capacidade 05 passageiros,
roda, estofamento, bancos
em tecidos, pré disposição
para radio, ABS, cinto de
segurança central traseiro
subadominal,
2
Airbags
laterais,02
cintos
de
segurança dianteiros de 3
pontos com regulagem de
altura, 2 airbags frontais,
travamento
central
das
portas, faróis de neblina,
tomada 12v, apoios de
cabeça traseiro laterais com
ajuste de altura, abertura
interna do porta-malas, arquente, banco rebatível 1/1,
indicador de troca marcha,
desembaçador
do
vidro
traseiro, câmbio manual de
5 velocidades, retrovisores
com ajuste manual, direção
elétrica
ou
hidráulica,

35.423,66

106.270,98

Rua: Leopoldino de Almeida, nº. 290, bairro Centro, cidade de Pedra Bonita, de Minas Gerais- CEP:
35.364-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
CNPJ : 01.640.429\0001-06 – ESTADO DE MINAS GERAIS

retrovisores e maçanetas
pretos, motor ( flex, torque
9,4 kgfm @ 4.250 (gasolina)
/ 9,8 kgfm @ 4.250 (etanol),
tipo de tração dianteira,
potência 67 CV, números de
válvulas de 08 a 12 V), ,
números de portas 5, (
Medidas
motor,
torque,
sendo aceitas as medidas
mínimas , podendo ser para
mais).

Pedra Bonita, 26 de outubro de 2018.
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