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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC Nº. 18.557.546/0001-03 
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Folha Nº: 

__________ 

 

_________ 

 

ERRATA nº1 

 

SEGUNDA-FEIRA, 05 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

PROCESSO LICITÁTORIO N.º 60/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2022 

 

A Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves/MG, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio 

designados pela Portaria nº 3.301 de 03 de janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos 

interessados, que foram realizadas alterações no Processo Licitatório nº 60/2022, Pregão Eletrônico nº 

43/2022, do tipo menor preço por item, de objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR 

HATCH, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO COM UTILIZAÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR DE PROPOSTA Nº 

13656.338000/1210-01. Assim como se segue: 

 

FICA RETIFICADO EM TODO O EDITAL O QUE SE REFERE À DATA E HORÁRIO DE 

INSERÇÃO DE PROPOSTAS E ABERTURA DO CERTAME:  

 

Onde-se lê: 

 

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 

Dia 30/08/2022 às 00h:00min  

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 

Dia 13/09/2022 às 13h:29min (treze horas e vinte e nove minutos) 

INÍCIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 

Dia 13/09/2022 às 13h:30min (treze horas e trinta minutos) 

FIM DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 

Dia 13/09/2022 às 13h:59min (treze horas e cinquenta e nove minutos) 

 

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

Dia 13/09/2022 às 14h:00min (quatorze horas) 

 

 

Leia-se: 

 

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 

Dia 06/09/2022 às 00h:00min  

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 

Dia 21/09/2022 às 07h:59min (sete horas e cinquenta e nove minutos) 

INÍCIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 

Dia 21/09/2022 às 08h:00min (oito horas) 

FIM DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 

Dia 21/09/2022 às 08h:29min (oito horas e vinte e nove minutos) 

 

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

Dia 21/09/2022 às 08h:30min (oito horas e trinta minutos) 
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FICA AINDA RETIFICADO EM TODO EDITAL O QUE SE REFERE À ESPECIFICAÇÃO DO 

ITEM - FICA SUPRIMIDO O SEGUINTE REQUISITO: “suporte para celular com entrada USB”: 

 

Onde-se lê: 

 

Veículo automotor hatch, novo de fábrica, primeiro emplacamento, com todos itens originais de fábrica, 

garantia mínima de 03 anos, cor Branco, ano de fabricação 2022/2023, motor a partir de 1.0, bicombustível 

(Etanol/Gasolina), potência não inferior a 80CV, 04 portas, freios ABS, Injeção eletrônica, Flex, tanque 

combustível não inferior a 44L, porta-malas até 300L, 02 airbags (passageiro e motorista), insulfilme, luzes 

de leitura traseiras, apoios de cabeça no banco traseiro, rádio Am/Fm, com entrada USB, alto falantes e 

tweeters, alças de segurança no teto, alerta sonoro de faróis acesos, antena de teto, Ar condicionado com 

filtro de poeira, banco do motorista com ajuste de altura, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador, 

cintos de segurança laterais retráteis, computador de bordo, desembaçador de vidro traseiro, direção 

hidráulica ou elétrica ou eletro-hidráulica, encosto de banco traseiro rebatível, faróis de neblina, frisos 

laterais na cor do veículo, iluminação no porta malas, limpador de para-brisas com temporizador, maçanetas 

das portas e espelhos retrovisores na cor do veículo, para-choques na cor do veículo, para sol com espelho 

iluminado para motorista e passageiro, suporte para celular com entrada USB, tampa de porta malas com 

abertura elétrica, tomada de 12v no console central, travas elétricas nas portas, vidros elétricos dianteiros e 

traseiros. Todos os demais itens acessórios exigidos pelo código brasileiro de trânsito. Modelo Igual e ou 

superior. 

 

Leia-se: 

 

Veículo automotor hatch, novo de fábrica, primeiro emplacamento, com todos itens originais de fábrica, 

garantia mínima de 03 anos, cor Branco, ano de fabricação 2022/2023, motor a partir de 1.0, bicombustível 

(Etanol/Gasolina), potência não inferior a 80CV, 04 portas, freios ABS, Injeção eletrônica, Flex, tanque 

combustível não inferior a 44L, porta-malas até 300L, 02 airbags (passageiro e motorista), insulfilme, luzes 

de leitura traseiras, apoios de cabeça no banco traseiro, rádio Am/Fm, com entrada USB, alto falantes e 

tweeters, alças de segurança no teto, alerta sonoro de faróis acesos, antena de teto, Ar condicionado com 

filtro de poeira, banco do motorista com ajuste de altura, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador, 

cintos de segurança laterais retráteis, computador de bordo, desembaçador de vidro traseiro, direção 

hidráulica ou elétrica ou eletro-hidráulica, encosto de banco traseiro rebatível, faróis de neblina, frisos 

laterais na cor do veículo, iluminação no porta malas, limpador de para-brisas com temporizador, maçanetas 

das portas e espelhos retrovisores na cor do veículo, para-choques na cor do veículo, para sol com espelho 

iluminado para motorista e passageiro, suporte para celular com entrada USB, tampa de porta malas com 

abertura elétrica, tomada de 12v no console central, travas elétricas nas portas, vidros elétricos dianteiros e 

traseiros. Todos os demais itens acessórios exigidos pelo código brasileiro de trânsito. Modelo Igual e ou 

superior. 

 

 

As devidas alterações encontram-se no edital retificado. 

 

 

 

_________________________________________ 

BEATRIZ RAYZE DE RESENDE 

Pregoeira 


