
 
 
 

 
 

AVISO DE ALTERAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018  
 
 

 
A Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 031/2018, 

torna público para conhecimento dos interessados que houve correção no edital 
supramencionado, como segue: 

No Edital, em seu Anexo I – Termo de Referência: 

a) Onde se Le: 34739-Veículo - Aquisição de 01 (um) veículo automotor novo, zero km, catego-

ria SUV, tração 4x4, alimentado a diesel. 
 

Veículo categoria SUV; zero quilômetro; ano 2017/2018; cor branca; 04 portas; tração 4x4, com aciona-
mento interno eletrônico por botão no painel; motor diesel turbinado intercooler de no mínimo 2.8L, 16 
válvulas, com potência mínima de 177CV; torque mínimo de 45,9 kgf.m; protetor de cárter; câmbio auto-
mático de 06 velocidades; ar condicionado digital; direção hidráulica e/ou elétrica; freios com ABS nas 04 
rodas, com EBD e BAS, freios dianteiros com discos ventilados; controle eletrônico de estabilidade; air-
bag duplo frontal; airbags laterais e airbag de joelho de motorista; coluna de direção e banco do motoris-
ta com regulagem de altura; sistema multimídia com tela de 7”, com GPS, TV digital, DVD, rádio, MP3, 
câmera de ré, conexão USB e Bluetooth; para-sol do motorista e do passageiro com espelho de cortesia 
e luz de conveniência; banco do motorista com ajuste elétrico (distância, inclinação e altura); desemba-
çador e limpador do vidro traseiro; vidros elétricos e sistema de abertura e fechamento por um toque com 
antiesmagamento; travas elétricas; retrovisores externos elétricos auto retráteis com pisca; dispositivos 
antifurto; barra de proteção nas portas; cinto de segurança de 03 pontas com regulagem de altura; luz 
auxiliar de freio; bancos de couro e material sintético para 07 passageiros; porta luvas com chave; capa-
cidade do tanque de combustível de no mínimo 80 litros; rodas de liga leve R17 ou R18; comprimento 
total aproximado de 4.700mm; medida entre eixos aproximado de 2.700mm; alarme antifurto; acabamen-
to em padrão madeira no console central e volante; luzes internas de LED; retrovisor interno eletrocrômi-
co; saída de ar central com difusores no teto e controle de intensidade; estribos laterais; acendimento 
automático dos faróis; Start Button/Push Start; abertura elétrica do porta-malas; faróis de LED; com to-
dos os acessórios da linha de produção (chave de roda, macaco, triângulo, pneu/aro, extintor de incên-
dio); além de todos os itens de segurança  exigidos por lei. 

- Leia-se: veículo categoria SUV zero quilômetro, ano de fabricação e modelo mínimo de 2017/2018 

04 portas tração 4x4, motor a diesel de no mínimo 2.8l, 16 válvulas, protetor de cárter, câmbio automáti-
co de no mínimo 06 velocidades, ar condicionado; direção hidráulica e/ou elétrica freios abs com ebd nas 
04 rodas, com controle de estabilidade, airbag duplo frontal; sistema multimídia, com gps, câmera de ré, 
bluetooth; desembaçador e limpador do vidro traseiro, vidros elétricos e sistema de abertura e fechamen-
to por um toque com antiesmagamento travas elétricas, com pisca dispositivos antifurto; cinto de segu-
rança de 03 pontas com regulagem de altura luz auxiliar de freio; bancos de couro; com  
Capacidade mínima para 07 passageiros, rodas de liga leve, igual ou superior aro 17 ou r18 alarme anti-
furto; luzes internas; retrovisor interno; estribos laterais, com todos os acessórios da linha de produção 
(chave de roda, macaco, triângulo, pneu/aro, extintor de incêndio) além de todos os itens de segurança 
exigidos por lei.  

 

A correção do edital encontra-se a disposição dos interessados na Comissão de Licita-
ção, sito à Rua Maringá, 444 Centro Primavera do Leste – MT ou através do site 
www.primaveradoleste.mt.gov.br no ícone “CIDADÃO – Editais e Licitações”. As de-
mais cláusulas e Anexos permanecem inalterados. Pela natureza da alteração interferir 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/


 
 
 

na confecção das propostas dos licitantes a data de abertura foi alterada para o dia 28 
de março de 2018 às 09:00 (Horário de Brasília – DF), o local permanece inalterado. 

 

Primavera do Leste, 13 de março de 2018. 

 

 

JOSÉ RICARDO ALVES DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE DA CPL 

 


