TERMO DE RETIFICAÇÃO
Pregão Presencial 07/2019
O Presidente do DAEP, no uso de suas atribuições, torna público aos interessados, que está
RETIFICANDO o Edital de licitação, na modalidade Pregão Presencial nº 07/2019, para se constar:
EDITAL - ONDE CONSTA:
1 – OBJETO
1.1

– A presente licitação tem como objeto a aquisição de 1 (um) veiculo tipo PICK’UP ano e modelo
não inferior a 2019, de fabricação nacional, novo, zero quilômetro, na cor branca, equipado com:

- Motor 1.4 Flex- álcool/gasolina 04 cilindros em linha.
- Potencia mínima de 85 cv.
- Transmissão de no mínimo 5 (cinco ) marchas sincronizadas à frente e 01(uma) à ré.
- Sistema de direção hidráulica ou elétrica original de fabrica.
- Ar condicionado original de fábrica.
- Airbags (motorista e passageiro).
- Vidros elétricos dianteiros.
- Indicador gradual da temperatura da água.
- Indicador gradual do nível de combustível.
- Limpador e lavador do para-brisas com temporarizador .
- Sistema de freios com ABS.
- Distribuição eletrônica de frenagem.
- Pneus no mínimo 175/70 R14 e rodas de aço estampado ou liga leve.
- Capacidade de carga de no mínimo 700 kg.
- Suspensão dianteira tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas
helicoidal.
- Suspensão traseira tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente ou
semi-independente e molas feixe de lâminas.
- Entre eixos de no mínimo de 2650 mm.
- Reservatório de combustível capacidade de no mínimo de 48 litros.
- Jogo de tapetes.
- Protetor de caçamba.
- Alarme e travas elétricas das portas.
- - Barra de proteção tipo “Santo Antonio”.
- Barras ou grade de proteção no vidro traseiro(vigia).
- Ganchos na caçamba par amarração de carga.
- Engate para reboque traseiro
- Rádio AM/FM, toca CD e MP3
- Equipamentos exigidos pelo código nacional de transito como triângulo, chaves de roda, macaco,
extintor de incêndio e cintos de segurança retrátil
de três pontos.

1.1.2 - Garantia do veículo:
No mínimo 12 (doze) meses sem limite de quilometragem, a contar da data de emissão da nota fiscal da
entrega do veículo. A empresa vencedora deverá, durante a garantia, prestar os serviços de revisão,
manutenção e substituição das peças que por ventura apresentarem defeitos, diretamente neste município,
sem nenhum custo adicional, nem quanto às peças, nem à cobrança de deslocamento do mecânico.
Ficando o ônus da prova da origem do defeito/problema por conta desta empresa licitante/fornecedora.
CONSIDERAR:
- Motor 1.4 Flex- álcool/gasolina 04 cilindros em linha.
- Potencia mínima de 85 cv.
- Transmissão de no mínimo 5 (cinco ) marchas sincronizadas à frente e 01(uma) à ré.
- Sistema de direção hidráulica ou elétrica original de fabrica.
- Ar condicionado original de fábrica.
- Airbags (motorista e passageiro).
- Vidros elétricos dianteiros.
- Indicador gradual da temperatura da água.
- Indicador gradual do nível de combustível.
- Limpador e lavador do para-brisas com temporarizador .
- Sistema de freios com ABS.
- Distribuição eletrônica de frenagem.
- Pneus no mínimo 175/70 R14 e rodas de aço estampado ou liga leve.
- Capacidade de carga de no mínimo 700 kg.
- Suspensão dianteira tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas
helicoidal.
- Entre eixos de no mínimo de 2650 mm.
- Reservatório de combustível capacidade de no mínimo de 48 litros.
- Jogo de tapetes.
- Protetor de caçamba.
- Alarme e travas elétricas das portas.
- - Barra de proteção tipo “Santo Antonio”.
- Barras ou grade de proteção no vidro traseiro(vigia).
- Ganchos na caçamba par amarração de carga.
- Engate para reboque traseiro
- Rádio AM/FM, toca CD e MP3
- Equipamentos exigidos pelo código nacional de transito como triângulo, chaves de roda, macaco,
extintor de incêndio e cintos de segurança retrátil
de três pontos.
1.1.2 - Garantia do veículo:
No mínimo 12 (doze) meses sem limite de quilometragem, a contar da data de emissão da nota fiscal da
entrega do veículo. A empresa vencedora deverá, durante a garantia, prestar os serviços de revisão,
manutenção e substituição das peças que por ventura apresentarem defeitos, sem nenhum custo adicional,

nem quanto às peças, nem à cobrança de deslocamento do mecânico. Ficando o ônus da prova da origem
do defeito/problema por conta desta empresa licitante/fornecedora.

Fica alterada a data de abertura do Pregão Presencial 07/2019, conforme abaixo:

Os envelopes, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de habilitação definidos neste
Edital e seus anexos, deverão ser entregues no local, data e horário seguintes:
DATA: 06/08/2019
HORÁRIO: 14h30min
LOCAL: Avenida Adelino Peters, 217-Penápolis/SP, no Setor de Compras.

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Penápolis, 24 de julho de 2019.

Edson Bilche Girotto
Presidente DAEP

