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Retificação Edital Pregão Eletrônico nº 03/2019 

 

A pregoeira nomeada para o Pregão Eletrônico nº 03/2019 vem indicar 
a retificação do item 3, do Anexo I- Termo de Referência do Edital,  Lote 2, conforme 
segue: 

Onde se lê:  

Lote 02 – 06 (seis) Veículos Hatch - Veículo para 05 passageiros, 05 portas, cor 

branca, zero km, sem registro de propriedade anterior, ano de fabricação e modelo 

2019/2019, motor a partir de 1.000 cilindradas com potência mínima de 100 cv, 

bicombustível (álcool e gasolina), câmbio manual, com ar condicionado, direção 

hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétrica nas 4 portas, maçanetas externas na cor 

do veículo, alarme, película nos vidros (laterais e traseiro), air bag duplo, todos os 

tapetes internos, Freios ABS, Rádio MP3, AM/FM, entrada de USB, conexão bluetooth, 

entrada auxiliar, desembaçador de vidro, rodas aro mínimo 14 polegadas, para-

choques na cor do veículo, volume do porta-malas mínimo 300 litros, interior com 

revestimentos em cor escura, garantia de no mínimo 03 (três) anos de fábrica.  

Leia-se:  

Lote 02 – 06 (seis) Veículos Hatch - Veículo para 05 passageiros, 05 portas, cor 

branca, zero km, sem registro de propriedade anterior, ano de fabricação e modelo 

2019/2019, motor a partir de 1.000 cilindradas com potência mínima de 72 cv, 

bicombustível (álcool e gasolina), câmbio manual, com ar condicionado, direção 

hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétrica nas 4 portas, maçanetas externas na cor 

do veículo, alarme, película nos vidros (laterais e traseiro), air bag duplo, todos os 

tapetes internos, Freios ABS, Rádio MP3, AM/FM, entrada de USB, conexão bluetooth, 

entrada auxiliar, desembaçador de vidro, rodas aro mínimo 14 polegadas, para-

choques na cor do veículo, volume do porta-malas mínimo 300 litros, interior com 

revestimentos em cor escura, garantia de no mínimo 03 (três) anos de fábrica.  

 

Att., 

Pregoeira 

 


