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RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL  Nº 007/2011

O Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Itaqui vem, através desta, retificar o  

edital do Pregão Presencial nº 007/2011

→ No item nº 1,onde se lê: 

001. Veículo para transporte de passageiros, zero quilômetro, motor no mínimo 1.4,8V, flex, 4 portas, 

ano/modelo 2011, bi combustível, porta malas com capacidade mínima de 500 litros, tanque combustível  

para no mínimo 45 a 55 litros, válvula antirrefluxo de combustível, ar condicionado, retrovisores externos  

elétricos, rádio CD MP3/WMA integrado ao painel, vidros e travas elétricos, comando interno de abertura de 

porta-malas e da tampa do tanque de combustível, desembaçador de vidro traseiro temporizado, direção hi-

dráulica, embreagem com acionamento hidráulico, indicador digital do nível de combustível, indicador gra-

dual de temperatura da água, relógio digital, hodômetro digital (total e parcial), limpador e lavador do para-b-

risa com intermitência, rodas no mínimo 5,5 x 14”, calotas integrais, freios de serviço comando mecânico  

com compensação de desgaste, freios traseiros a tambor e regulagem automática de jogo, freios dianteiros a 

disco, suspensão dianteira com amortecedores hidráulicos, braços oscilantes inferiores transversais com barra 

estabilizadora, suspensão traseira com amortecedores hidráulicos.

Passa-se a ler:

001. Veículo para transporte  de passageiros,  zero quilômetro,  motor no mínimo 1.4,  8V, flex,  4  portas,  

ano/modelo 2011, bi combustível, porta malas com capacidade para no máximo de 500 litros, tanque com-

bustível para no mínimo 40 a 55 litros, válvula antirrefluxo de combustível, ar condicionado, retrovisores ex-

ternos elétricos, rádio CD MP3/WMA integrado ao painel, vidros e travas elétricos, comando interno de aber-

tura de porta-malas e da tampa do tanque de combustível, desembaçador de vidro traseiro temporizado, dire -

ção hidráulica, embreagem com acionamento hidráulico, indicador digital ou analógico do nível de combustí-

vel, indicador gradual de temperatura da água, relógio digital, hodômetro digital (total e parcial), limpador e  

lavador do para-brisa com intermitência, rodas no mínimo 14”, calotas integrais, freios de serviço comando 

mecânico com compensação de desgaste, freios traseiros a tambor e regulagem automática de jogo, freios di-

anteiros a disco, suspensão dianteira com amortecedores hidráulicos, braços oscilantes inferiores transversais 

com barra estabilizadora, suspensão traseira com amortecedores hidráulicos.

→ No item nº 2,onde se lê: 

002.  Veículo para transporte de passageiros,  zero quilômetro,  tipo sedan,  no mínimo 1.8,  flex,  4 portas,  

ano/modelo 2011, 16 válvulas, com no mínimo 127 CV, bi combustível, porta malas com capacidade para no  



 PREFEITURA MUNICIPAL
          ITAQUI - RS

   
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Setor de Licitações
mínimo 500 litros, tanque de combustível para no mínimo 55 litros, air bag duplo, ar condicionado, desemba-

çador vidro traseiro, chave com telecomando para abertura das portas, vidros e porta malas, comando interno  

para abertura do tanque de combustível e interno elétrico de abertura do porta malas, direção hidráulica, emb-

reagem com acionamento hidráulico, faróis de neblina, freio a disco nas quatro rodas, retrovisores externos 

com comando elétrico, pneus aro no mínimo 15, travas elétricas, vidros elétricos, quadro de instrumento com 

display de cristal líquido, banco do motorista com regulagem de altura, trava automática das portas, rádio 

mp3, película nos vidros laterais (dianteiro e traseiro) e vidro traseiro, sendo nos vidros dianteiro lado esquer-

do (motorista) e direito (carona) com 50% visibilidade e no demais vidros 75% visibilidade, prazo de garantia 

do veículo de no minimo (03) três anos.

Passa-se a ler:

002.  Veículo para transporte de passageiros,  zero quilômetro,  tipo sedan,  no mínimo 1.8,  flex,  4 portas,  

ano/modelo 2011, de 08 a 16 válvulas, com no mínimo 127 CV, bi combustível, porta malas com capacidade  

para no máximo 500 litros, tanque de combustível para no mínimo 55 litros, air bag duplo, ar condicionado,  

desembaçador vidro traseiro, chave com telecomando para abertura das portas, vidros e porta malas, coman-

do interno para abertura do tanque de combustível e interno elétrico de abertura do porta malas, direção hi-

dráulica, embreagem com acionamento hidráulico, faróis de neblina, freio a disco nas quatro rodas, retroviso-

res externos com comando elétrico, pneus aro no mínimo 15, travas elétricas, vidros elétricos, quadro de ins -

trumento com display de cristal líquido, banco do motorista com regulagem de altura, trava automática das  

portas, rádio mp3, película nos vidros laterais (dianteiro e traseiro) e vidro traseiro, sendo nos vidros dianteiro 

lado esquerdo (motorista) e direito (carona) com 50% visibilidade e no demais vidros 75% visibilidade, prazo  

de garantia do veículo de no minimo (01) um anos.

Devido a necessidade de retificação do edital a nova data para a realização do certame será o dia 24  

de março de 2011 ás 9 horas, respeitando-se, assim, o prazo de publicidade previsto na Lei nº 8.666/93.

Os demais itens do edital do Pregão Presencial nº 007/2011 permanecem inalterados.

Itaqui, 04 de março de 2011.

Comissão Permanente de Licitações


