
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 

- Estado de São Paulo - 

Departamento de Licitações e Contratos 

 

Rua Geraldo Veríssimo, 633 – Centro – Restinga – SP CEP: 14.430-000 
Telefone: (16) 3143-1172 | www.restinga.sp.gov.br 

 

ERRATA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2019 

PROCESSO Nº. 6051/2019 
 

 

A Pregoeira Oficial do Município de Restinga, COMUNICA que o Edital do Pregão 

Presencial nº. 051/2019 – Processo nº. 6051/2019. Onde se lê: 

 

ITEM QTDE UND EQUIPAMENTO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 1 UND 

VEÍCULO TIPO HATCH, zero Km, ano de 

fabricação 2017, 5(cinco) portas, com 

capacidade para transportar 5 (cinco) 

passageiros incluindo o motorista, cor 

branca, com as seguintes 

especificações técnicas: 

Motor movido a gasolina e álcool 

(bicombustível), com potência mínima de 

75,0 cv e cilindrada mínima de 999 cm³; 

• Transmissão manual com 05 (cinco) 

marchas a frente e uma a ré; 

• Rodas de aço de 13 polegadas; 

• Pneus radiais 165/70 – R13; 

• Freios ABS; 

• Airbag Duplo (motorista e passageiro); 

• Para-choques na cor do veículo; 

• Capacidade do compartimento de 

bagagem (banco posição normal) – 

mínimo 235 litros; 

• Capacidade do tanque de combustível 

mínimo – 47 litros 

• Espelho retrovisor – lado esquerdo; 

• Espelho retrovisor – lado direito; 

• Jogo de tapetes de borracha; 

• Pneu estepe, macaco, triângulo, chave de 

rodas e extintor de incêndio; 

• Chapa de proteção do motor (cárter); 

• Comprimento do veículo 3.566 (MM) 

• Suspensão Dianteira e Traseira 

independente com amortecedores 

hidráulicos. 

• Veículo equipado com todos os 

acessórios exigidos pela regulamentação 

R$38.240,00 R$38.240,00 
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do Código Nacional de Trânsito e 

resoluções do Contran. 

• Porta-malas com tapete e acabamento em 

carpete nas laterais; 

Revestimento interno em todas as colunas. 

 

Se lê:  

 

ITEM QTDE UND EQUIPAMENTO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 2 UND 

VEÍCULO TIPO HATCH, zero Km, ano de 

fabricação 2017, 5(cinco) portas, com 

capacidade para transportar 5 (cinco) 

passageiros incluindo o motorista, cor 

branca, com as seguintes 

especificações técnicas: 

Motor movido a gasolina e álcool 

(bicombustível), com potência mínima de 

75,0 cv e cilindrada mínima de 999 cm³; 

• Transmissão manual com 05 (cinco) 

marchas a frente e uma a ré; 

• Rodas de aço de 13 polegadas; 

• Pneus radiais 165/70 – R13; 

• Freios ABS; 

• Airbag Duplo (motorista e passageiro); 

• Para-choques na cor do veículo; 

• Capacidade do compartimento de 

bagagem (banco posição normal) – 

mínimo 235 litros; 

• Capacidade do tanque de combustível 

mínimo – 47 litros 

• Espelho retrovisor – lado esquerdo; 

• Espelho retrovisor – lado direito; 

• Jogo de tapetes de borracha; 

• Pneu estepe, macaco, triângulo, chave de 

rodas e extintor de incêndio; 

• Chapa de proteção do motor (cárter); 

• Comprimento do veículo 3.566 (MM) 

• Suspensão Dianteira e Traseira 

independente com amortecedores 

R$38.240,00 R$76.480,00 
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hidráulicos. 

• Veículo equipado com todos os 

acessórios exigidos pela regulamentação 

do Código Nacional de Trânsito e 

resoluções do Contran. 

• Porta-malas com tapete e acabamento em 

carpete nas laterais; 

Revestimento interno em todas as colunas. 

 

Restinga, 15 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

Paula Teixeira Gonçalves 

Pregoeira Substituta 


