
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA XII REGIÃO

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº 0001/2016
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação: Menor Preço

1  –  Fica  retificado  o  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº  0001/2016,  Processo  nº  0001/2016,  do
Conselho Regional de Química 12ª Região, passando a ter a seguinte redação:

Onde lê-se:

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
 Potência líquida mínima: 105 cv (G) / 106 cv (E);

Leia-se:

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
 Potência líquida mínima: 100 cv (G) / 100 cv (E);

Onde lê-se:

ANEXO II

Termo de Referência
4. Especificações
02(dois) veículos automotores de passeio, 0 Km, carroceria hatchback, cor branca, motor 1.6 total
flex, potência líquida mínima: 105 cv (G) / 106 cv), câmbio de 05 marchas sincronizadas à frente e
01 à ré, capacidade para 05 pessoas, rodas de aço aro 15 polegadas com calotas integradas e
estepe  com mesma dimensão,  farol  de neblina,  vidros  verdes,  04 portas  laterais  e  01  tampa
traseira, vidros com acionamento elétrico para as 04 portas, pára-choques na cor do veículo, ar
condicionado, direção hidráulica, rádio AM/FM com leitora de CD player e saída USB, cinto de
segurança  nos  assentos  dianteiros  com  pré-tensionador  e  ajuste  na  altura,  luz  de  leitura
dianteira/traseira, limpador de pára-brisa com intermitência variável, desembaçador e limpador de
vidro traseiro, alarme e trava das portas integradas à chave, porta objetos nas portas, acionamento
elétrico  interno dos 02 retrovisores externos,  volante e banco do motorista  com regulagem de
altura, air-bag, freios ABS e demais equipamentos exigidos pelo Contran.

Leia-se:

ANEXO II

Termo de Referência
4. Especificações
02(dois) veículos automotores de passeio, 0 Km, carroceria hatchback, cor branca, motor 1.6 total
flex,  potência líquida mínima: 100 cv (G) / 100 cv (E), câmbio de 05 marchas sincronizadas à
frente  e  01  à  ré,  capacidade  para  05  pessoas,  rodas  de  aço  aro  15  polegadas  com calotas
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integradas e estepe com mesma dimensão, farol de neblina, vidros verdes, 04 portas laterais e 01
tampa traseira, vidros com acionamento elétrico para as 04 portas, pára-choques na cor do veículo,
ar condicionado, direção hidráulica, rádio AM/FM com leitora de CD player e saída USB, cinto de
segurança  nos  assentos  dianteiros  com  pré-tensionador  e  ajuste  na  altura,  luz  de  leitura
dianteira/traseira, limpador de pára-brisa com intermitência variável, desembaçador e limpador de
vidro traseiro, alarme e trava das portas integradas à chave, porta objetos nas portas, acionamento
elétrico  interno dos 02 retrovisores externos,  volante e banco do motorista  com regulagem de
altura, air-bag, freios ABS e demais equipamentos exigidos pelo Contran.

2 – Fica alterada a data de abertura das propostas para o dia 06 de junho de 2016, às 9:00h.
DATA DA ABERTURA: às 9:00h do dia 06/06/2016.
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA: às 09:30h do dia 06/06/2016.
TEMPO NORMAL DE DISPUTA: 30 minutos
Horário oficial de Brasília
Endereço: "http://www.licitacoes-e.com.br"

3  –  Os  demais  itens  e  subitens  constantes  do  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº  001/2016,
permanecem inalterados.

Goiânia, 24 de maio de 2016.

Wilson Botter Júnior
Presidente do CRQ-XII


