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Erratas
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA - BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.235.899/0001-36
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
O Pregoeiro Oficial, através desta vem retificar - Matéria publicada no Diário Oficial - Instituto
Municipal de Administração Pública - IMAP, no dia 03 de março de 2020, nº 4.598, EDITAL DE
LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020 (ANEXO I),
onde se lê:
ITEM

CÓDIGO

01

XXXX

DESCRIÇÃO DETALHADA
MICRO-ÔNIBUS - veiculo novo 0 (zero) km,
motor cummins isf 3.8, diesel, sistema de
injeção elétrica tipo common rail, caixa de
marcha, 05 marchas sincronizadas à frente e
01 à ré, direção hidráulica ZF Servacom
8090, tacógrafo, freio à ar a tambor nas rodas
direitas e traseiras, eixo traseiro rodado
duplo, tanque de combustível 150l, porta com
acionamento à ar, pneus 215/75R17.5 sem
câmara, freio motor, suspensão diant.
parabólica
progressiva
e
amortecedor
telescópico c/ barra estabilizadora, suspensão
trás. molas semi-elípticas e amortecedores
telescópicos c/ barra estabilizadora, peso
bruto total (PBT) 8.500kg. Acessórios: porta
pantográfica, parede de separação, vidros
moveis,
poltrona
hidráulica
motorista,
poltronas executivas, porta pacotes, cinto de
segurança, itinerário eletrônico, tomada 12v,
sirene de ré, câmara de ar, radio AM/FM com
USB, bagageiro traseiro, ar condicionado.
Demais equipamentos exigidos pelo Contran.
veículo deverá estar cadastrado na bin para
poder ser realizado o 1º emplacamento em
nome do órgão solicitante conforme normas e
deliberações do Contran e Denatran.

UNID.

QUANT.

un

01

DESCRIÇÃO DETALHADA
MICRO-ÔNIBUS - veiculo novo 0 (zero) km,
ano 2020/2020, 31 lugares (auxiliar, motorista
+ acessibilidade), motor cummins isf 3.8,
diesel, sistema de injeção elétrica tipo
common rail, caixa de marcha, 05 marchas
sincronizadas à frente e 01 à ré, direção
hidráulica ZF Servacom 8090, tacógrafo, freio
à ar a tambor nas rodas direitas e traseiras,
eixo traseiro rodado duplo, tanque de
combustível 150l, porta com acionamento à
ar, pneus 215/75R17.5 sem câmara, freio
motor,
suspensão
diant.
parabólica
progressiva e amortecedor telescópico c/
barra estabilizadora, suspensão trás. molas
semi-elípticas e amortecedores telescópicos
c/ barra estabilizadora, peso bruto total (PBT)
8.500kg. Acessórios: porta pantográfica,

UNID.

QUANT.

un

01

leia-se:
ITEM

CÓDIGO

01

XXXX
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parede de separação, vidros moveis, poltrona
hidráulica motorista, poltronas executivas,
porta pacotes, cinto de segurança, itinerário
eletrônico, tomada 12v, sirene de ré, câmara
de ar, radio AM/FM com USB, bagageiro
traseiro,
ar
condicionado.
Demais
equipamentos exigidos pelo Contran. veículo
deverá estar cadastrado na bin para poder
ser realizado o 1º emplacamento em nome do
órgão solicitante
conforme
normas
e
deliberações do Contran e Denatran.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BUHVP7JV2BOBYGQHIMR8AG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
5 de Março de 2020
3 - Ano - Nº 4605

