
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS 

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 – Centro CEP: 35.830-000 – 

Jaboticatubas/MG 

 
 

ERRATA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 046/2021 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2021 

 

 

A Prefeitura Municipal de Jaboticatubas/MG, em cumprimento ao disposto no 

§ 4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, torna público para 

conhecimento dos interessados, a retificação do edital do Pregão 

Presencial nº 028/2021, Objeto: aquisição de veículos destinados a atender 

às Secretarias Municipais de Administração Regional, Educação, Saúde e 

Segurança Social e Meio Ambiente da Prefeitura de Jaboticatubas/MG. 

 

A especificação do veículo constante no item 02, descrita no item 9.4 do 

edital e no Anexo I – Termo de Referência, Anexo IV – Modelo de Proposta 

de Preços e no Anexo VIII – Minuta de Contrato passa a ter a seguinte 

redação: 

 

ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO 
 

1. 01 UNID VEICULO AUTOMOTOR 0KM ESPECIFICACOES MINIMAS ANO DE 

FABRICCAO E MODELO 2020 2021 COR BRANCA 

bicombustivel 04 portas 05 lugares motor 16 8 

valvulas 04 cilindros potencia de 104 cv 1599 cm³ de 

cilindrada capacidade minima do porta mala 263l 

pneus com dimensoes de 175 70 r14 cambio de 05 

marchas a frente e 01 a re freios abs air bags duplo 

freios traseiros a tambor e dianteiros a disco 

ventilado direcao hidraulica ar condicionado vidros 

dianteiros eletricos travamento eletrico das portas 

informacoes de bordo revestimento do porta malas 

completo iluminacao do porta malas bancos dianteiros 

e traseiros com apoio de cabeca e regulagem de 

altura cintos de seguranca retrateis de tres pontos 

desembacador traseiro lavador do para brisas com 

intermitencia antena no teto para choques na cor do 

veiculo capacidade maxima do tanque de combustivel 

55 litros tapetes de borracha todos acessorios de 

transito exigidos pelo contran garantia de 3 anos 

sem limite de quilometragem 
 

 

Em virtude das alterações, designa nova data de abertura dos envelopes de 

proposta e documentação para o dia 21 de junho de 2021, às 8 horas e 30 

minutos. 

 

 

Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, 02 de junho de 2021. 

  

                            

 

 

 

Tércia Maria dos Santos Maia 

Pregoeira 


