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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Comissão Permanente de Licitação

ERRATA Nº 01
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022
O Pregoeiro da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, com fulcro no
art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93, vem pelo presente, conforme solicitação da Fundação
Municipal de Saúde, exarada através do Ofício SGP/FMS nº 050/2022, tornar pública as
alterações promovidas no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, cujo objeto
é a aquisição de veículos novos, 0km, (caminhonete cabine dupla / veículo para
passageiro tipo sedan / caminhão baú c/ plataforma elevatória de carga veicular
eletro-hidráulica / veículo para passageiros do tipo van / veículo tipo furgão), para
complemento da frota da Fundação Municipal de Saúde.
Na cláusula 4 do Termo de Referência, item 01:
ONDE SE LÊ:
“CAMINHONETE DE CABINE DUPLA:
Especificação mínima: Veículo 0Km, prata, com layout corporativo em auto adesivo contendo
logomarcas adesivas frontais, laterais e traseiros da FMS e da PMCG, devidamente licenciado e
emplacado, motor turbo diesel 4X4, intercooler, eletrônico, potência mínima 180 CV a 3.800 rpm,
torque mínimo de 41 kgfm a 1.600 rpm, freio a disco na dianteira e tambor na traseira e ABS nas
04 (quatro) rodas, carga útil mínima 1.090 kg, capacidade mínima de 05(cinco) passageiros,
capacidade volumétrica da caçamba de mínimo 1000 litros, peso bruto total de no mínimo
2.900 kg, comprimento mínimo 5.200 mm, largura mínima 2.050 mm, altura mínima 1.750 mm,
altura livre do solo de no mínimo 300 mm, ar condicionado, direção hidráulica, câmbio
automático, kit multimídia, vidro elétrico nas 04 (quatro) portas, retrovisor elétrico, alarme, trava
elétrica nas 04 (quatro) portas, câmera e sensor de ré, engate de reboque regulamentado,
estribo lateral tubular, grade de proteção da janela traseira, protetor de caçamba, Santo
Antônio, suporte para travamento de carga, travessa para travamento de carga. Com garantia
de 12 meses sem limite de quilometragem, as revisões durante a garantia seja por conta da
contratada peças e mão de obra.
Obs: Os equipamentos e acessórios do veículo deverão estar acompanhados de seus respectivos
manuais, certificados e condições de garantia.”.
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LEIA-SE:
“CAMINHONETE DE CABINE DUPLA:
Especificação mínima: Veículo 0Km, prata, com layout corporativo em auto adesivo contendo
logomarcas adesivas frontais, laterais e traseiros da FMS e da PMCG, devidamente licenciado e
emplacado, motor turbo diesel 4X4, intercooler, eletrônico, potência aproximada de 170 CV,
torque aproximado de 40 kgfm a 1.600 rpm, freio a disco na dianteira e tambor na traseira e
ABS nas 04 (quatro) rodas, capacidade mínima de 05 (cinco) passageiros, capacidade
volumétrica da caçamba de aproximadamente 1000 litros, ar condicionado, direção hidráulica,
câmbio automático, kit multimídia, vidro elétrico nas 04 (quatro) portas, retrovisor elétrico,
alarme, trava elétrica nas 04 (quatro) portas, câmera e sensor de ré, engate de reboque
regulamentado, estribo lateral tubular, grade de proteção da janela traseira, protetor de
caçamba, Santo Antônio, suporte para travamento de carga, travessa para travamento de
carga. Com garantia de 12 meses sem limite de quilometragem. As revisões durante a garantia
serão por conta da contratada, incluindo peças e mão de obra.
Obs: Os equipamentos e acessórios do veículo deverão estar acompanhados de seus respectivos
manuais, certificados e condições de garantia. Para efeito de verificação das especificações
técnicas dos veículos, serão aceitas medidas aproximadas de até 5% para mais ou para menos.”.

Vale ressaltar que em virtude das alterações supramencionadas, a licitação foi
reagendada para o dia 19 de setembro de 2022, às 10h.
Local: www.licitanet.com.br.
Por fim, insta destacar que ficam inalterados os demais termos do edital, ressaltando
que o instrumento convocatório está disponível, na íntegra, para download no site
supramencionado,

bem

como

através

do

sítio

oficial

da

PMCG,

a

https://campos.rj.gov.br/licitacoes.

Campos dos Goytacazes, 31 de agosto de 2022.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro
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saber,

