PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITACAMBIRA-MG
“ADMINISTRAÇÃO: 2021 à 2024”

COMUNICADO IMPORTANTE.
Senhores licitantes que tenham interesse em participar do Pregão Presencial nº 038/2021, o setor de
licitações através da Pregoeia e Equipe de apoio, vem através deste informar que:
No termo de referencia no item 4(quatro), onde se lê - VEÍCULO TIPO VAN – CAPACIDADE MINIMA DE
11 A 15 PASSAGEIRO: Veículo utilitário para transporte de passageiros 0KM, ano de fabricação mínimo
2021/2022, motor mínimo de 2.3, com capacidade de lotação de 11 A 15 passageiros motorista, motor a
diesel, arcondicionado, cintos de segurança individuais para todos os assentos e porta lateral de correr,
potência 130 CV, transmissão manual ou automática, direção hidráulica, freios ABS, airbag, alarme, rodas
de aço aro 15 ou 16”, pneus R15 ou R16, injeção eletrônica, cor branca, demais equipamentos obrigatório
conforme legislação vigente, garantia mínima de 12(doze) meses, sem limite de quilometragem.
Leia se VEÍCULO TIPO VAN – CAPACIDADE MINIMA DE 11 A 15 PASSAGEIRO: Veículo utilitário para
transporte de passageiros 0KM, ano de fabricação mínimo 2021/2022, motor mínimo de 2.2, com
capacidade de lotação de 11 A 15 passageiros motorista, motor a diesel, arcondicionado, cintos de
segurança individuais para todos os assentos e porta lateral de correr, potência 130 CV, transmissão
manual ou automática, direção hidráulica, freios ABS, airbag, alarme, rodas de aço aro 15 ou 16”, pneus
R15 ou R16, injeção eletrônica, cor branca, demais equipamentos obrigatório conforme legislação vigente,
garantia mínima de 12(doze) meses, sem limite de quilometragem.

Justificativa: O princípio da competição ou ampliação da disputa, e ainda o veículo de motor 2.2 atende
a solicitação da secretaria solicitante, podendo assim ser aceito normalmente para esse item.
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