Prefeitura Municipal de Cajuru
Estado de São Paulo
ERRATA 01 – PREGÃO 73/2018.
Objeto: Aquisição de veículos zero km, para o município de Cajuru.
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJURU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas
atribuições legais, comunica para melhor esclarecimento das empresas interessadas em participar do presente
certame, a ERRATA ao edital e seus anexos: Com alteração do item 01 e 02 do termo de referência e do modelo de
proposta.
NO ITEM 01: Veículo zero Km, flex, ano não inferior a 2018, Potência Minima de 78 CV, com Air Bag, alarme antifurto, monitoramento de pressão dos pneus, sistema de freios com ABS, EBD, para choques pintados na cor do
veículo, roda de aço aro 14” com calotas integrais, ar condicionado, direção elétrica progressiva, transmissão
manual de seis velocidades, trava elétrica nas portas, vidro elétrico nas portas dianteiras, banco traseiro rebatível,
preparação para instalação de rádio, antena de teto, 02 auto-falantes dianteiros, sistema de fixação de cadeiras
para crianças (isofix e top tether), cintos de segurança traseiros laterais e central 3 pontos, 03 anos de garantia de
fábrica. 1º emplacamento. Veículo na cor branca.
NO ITEM 02: Veículo zero Km, ano não inferior a 2018, potência minima de 98 CV, flex, com Air Bag duplo, alarme
anti-furto, monitoramento de pressão dos pneus/cintos de segurança traseiro laterais de 03 pontos, lanterna de
neblina, sistema de fixação cadeiras para crianças (isofix), sistema de freios com ABS, EBD/, espelhos retrovisores
externos na cor do veiculo, maçanetas externas na cor do veículo, roda de aço aro 15” com calotas integrais,
abertura do porta malas por controle na chave e botão no interior do veiculo , ar condicionado, chave tipo
canivete dobrável, coluna de direção com regulagem em altura, desembaçador elétrico do vidro traseiro, direção
elétrica progressiva, espelhos retrovisores externos elétricos, indicador de troca de marchas, transmissão manual
de seis marchas, trava elétrica nas portas, vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras com acionamento por um
toque ante esmagamento e fechamento automotivo pela chave, banco de tecido, banco traseiro rebatível,
provisão para instalação de rádio e 03 anos de garantia de fábrica, portas malas minimo de 560 litros, distncia
entre eixos minima de 2.610 mm. 1º emplacamento. Veículo na cor branca.
Tendo em vista que os esclarecimentos constantes da presente ERRATA alteram substancialmente o teor do edital,
a data da realização do certame, prevista no mesmo, fica alterada para o dia 04/10/2018 com protocolo dos
envelopes até 08:30 horas e inicio da sessão para 09:00 horas.
Cajuru/SP, 17 de setembro de 2018.
João Batista Ruggeri Ré
Prefeito Municipal

