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ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO  

PROCESSO DE LICITAÇÃO N°. 275/2022. 

PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022  
 

O Município de ITATI, Estado do Rio Grande do Sul, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que foi realizada correção no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, assim 

como se segue: 
 

Alteração da data de abertura; 

 De: 

Data de Abertura: 23/12/2022 as 10hs00min 

  

Para: 

Data de Abertura: 04/01/2023 às 10hs00min  

 

Alteração de Objeto; 

De: 

LOTE DESCRIÇÃO DO BEM QUANTIDADE VALOR 
UNIT. R$ 

02 VEÍCULO TIPO SUV NOVO, zero km, 04 portas, 05 passageiros, 
ano/modelo 2022/2022, motor a gasolina/etanol, com no mínimo 
120 cv, motor turbo minimo 1.3, cor branca, largura externa 
minima de 1.750mm, tração dianteira ou traseira, ar condicionado 
original de fabrica, direção hidráulica ou elétrica, câmbio 
automático minimo 6 velocidade, computador a bordo com 
multifunções, air bag duplo, com sistema abs, freios a disco 
dianteiros, retrovisores externos elétricos de fábrica, vidros 
elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas quatro portas, 
alarme com acionamento na chave, desembaçador no vidro 
traseiro, piloto automatico com limitador de velocidade, porta 
malas com no mínimo 385 litros, sensor de estacionamento 
traseiro, camera de ré, detector de ponto cego, bancos em couro ou 
similar originais de fabrica, tanque de combustível de no mínimo 
44 litros, rodas de liga leve aro 16 (minimo), com 5 pneus novos, 
Freios ABS nas quatro rodas, rádio am/fm e todo sistema de som 
original de fabrica, sistema de multimidia com conecções wireless, 
bluetooth e usb, bancos reclináveis, todos equipamentos exigidos 
pelo ctb, garantia de no mínimo 03 anos, o véiculo deverá ser 
entregue emplacado eem nome desta municpalidade, assistência 
técnica em um raio maximo de 150 km desta municipalidade. O 
veículo deverá ser entregue em um prazo máximo de 90 dias após 
o recebimento da nota de empenho. 

1.00 147.509,78 

 

 Para: 

LOTE DESCRIÇÃO DO BEM QUANTIDADE VALOR 
UNIT. R$ 

02 VEÍCULO TIPO SUV NOVO, zero km, 04 portas, 05 passageiros, 
ano/modelo 2022/2022 (minimo), motor a gasolina/etanol, com no 
mínimo 120 cv, motor turbo minimo 1.3 ou motor 1.6 aspirado 

1.00 147.509,78 
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(minimo) cor branca, largura externa minima de 1.750mm, altuta 
de no minimo 1670 mm, distancia entre eixo de 2650 mm, altura 
do chão de 200 mm (minimo), tração dianteira ou traseira, ar 
condicionado original de fabrica, direção hidráulica ou elétrica, 
câmbio automático minimo 6 velocidade, computador a bordo com 
multifunções, air bag duplo, com sistema abs, freios a disco 
dianteiros, retrovisores externos elétricos de fábrica, vidros 
elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas quatro portas, 
alarme com acionamento na chave, desembaçador no vidro 
traseiro, piloto automatico com limitador de velocidade, porta 
malas com no mínimo 385 litros, sensor de estacionamento 
traseiro, camera de ré, detector de ponto cego, bancos em couro ou 
similar originais de fabrica, tanque de combustível de no mínimo 
44 litros, rodas de liga leve aro 16 (minimo), com 5 pneus novos, 
Freios ABS nas quatro rodas, rádio am/fm e todo sistema de som 
original de fabrica, sistema de multimidia com conecções wireless, 
bluetooth e usb, bancos reclináveis, todos equipamentos exigidos 
pelo ctb, garantia de no mínimo 03 anos, o véiculo deverá ser 
entregue emplacado eem nome desta municpalidade, assistência 
técnica em um raio maximo de 150 km desta municipalidade. O 
veículo deverá ser entregue em um prazo máximo de 90 dias após 
o recebimento da nota de empenho. 

 
   

    Todos os demais termos e condições estabelecidas no edital de 
Licitação e seus anexos, permanecem inalterados. 
 

   Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 

08h30min às 11h30min horas e das 13h30min às 16h30min no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Itati ou pelo fone (51)3628-5104/5239. 

 
 

PREFEITURA DE ITATI, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 
 

FLORI WERB 
Prefeito Municipal 


