PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

ERRATA
Quarta-feira, 03 de fevereiro de 2021.

PROCESSO LICITÁTORIO N.º 05/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2021

A Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves/MG, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio
designados pela Portaria nº 3.155 de 04 de janeiro de 2021, torna público para conhecimento dos
interessados, que foram realizadas alterações no Processo Licitatório nº 05/2021, Pregão Presencial nº
04/2021, do tipo menor preço por item, de objeto AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR
TIPO PASSEIO PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
CORONEL XAVIER CHAVES. Assim como se segue:

FICA RETIFICADO EM TODO O EDITAL O QUE SE REFERE AO (À):
1) Data de credenciamento e abertura do certame;
2) Especificação do objeto;
3) Prazo para a entrega do objeto;
4) Redação do Item 8.3 e;
5) Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento.

1) Data de credenciamento e abertura do certame:
Assim, onde-se lê:
Credenciamento: 05/02/2021 às 08h00min
Abertura: 05/02/2021.
Leia-se:
Credenciamento: 25/02/2021 às 08h00min
Abertura: 25/02/2021.

2) Especificação do objeto:
Onde-se lê:
“Veículo automotor zero quilômetro, com todos itens originais de fábrica, garantia mínima de 03 anos, cor
Branco, ano de fabricação 2020/2021, motor a partir de 1.6, bicombustível (Etanol/Gasolina), potência não
inferior a 101CV, 04 portas, freios ABS, Injeção eletrônica, Flex, tanque combustível não inferior a 50L,
porta-malas até 300L, 02 airbags (passageiro e motorista), luzes de leitura traseiras, apoios de cabeça no
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banco traseiro, alto falantes e tweeters, 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 prétensionador, cintos de segurança laterais retráteis, computador de bordo, desembaçador de vidro traseiro,
direção hidráulica ou elétrica ou eletro-hidráulica, encosto de banco traseiro rebatível, 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,
tomada de 12v no console central, travas elétricas nas portas, vidros elétricos dianteiros e traseiros,
travamento elétrico comando remoto, espelhos retrovisores externos elétricos, sistema de alarme com
comando remoto, volante multifuncional com comando de sistema de som.”

Leia-se:
“Veículo automotor novo de fábrica, primeiro emplacamento, com todos itens originais de fábrica,
garantia mínima de 03 anos, cor Branco, ano de fabricação 2020/2021, motor a partir de 1.6, bicombustível
(Etanol/Gasolina), potência não inferior a 101CV, 04 portas, freios ABS, Injeção eletrônica, Flex, tanque
combustível não inferior a 50L, porta-malas até 300L, 02 airbags (passageiro e motorista), luzes de leitura
traseiras, apoios de cabeça no banco traseiro, alto falantes e tweeters, 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,
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, tomada de 12v no console central, travas elétricas nas portas, vidros elétricos
dianteiros e traseiros, travamento elétrico comando remoto, espelhos retrovisores externos elétricos, sistema
de alarme com comando remoto, volante multifuncional com comando de sistema de som.”

3) Prazo para a entrega do objeto:
Onde-se lê:
A Contratada se obriga a fornecer o veículo nas definições da proposta vencedora, no prazo de até 30 dias, a
contar da “Ordem de Fornecimento” emitido pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal.
Leia-se:
A Contratada se obriga a fornecer o veículo nas definições da proposta vencedora, no prazo de até 150 dias, a
contar da “Ordem de Fornecimento” emitido pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal.
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4) Redação do Item 8.3.
Onde-se lê:
8.3 - Os representantes das Empresas deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro,
devidamente munidos de carteira de identidade ou documento legal equivalente e carta de credenciamento
(Anexo II), dando poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito
admitidos e pertinentes ao certame em nome do licitante, podendo tal documento ser substituído por
procuração pública desde que a mesma seja especifica para a participação no Edital Processo Licitatório nº
05/2021, Pregão Presencial nº 04/2021 que contenha os poderes para apresentar proposta, formular lances e
praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes não sendo aceita procuração genérica;
Leia-se:
8.3 - Os representantes das Empresas deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro,
devidamente munidos de carteira de identidade ou documento legal equivalente e carta de
credenciamento (Anexo II), podendo tal documento ser substituído por procuração pública genérica
dando poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito
admitidos e pertinentes ao certame em nome do licitante;
5) Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento.
Onde-se lê:
Obs.: Este documento pode ser substituído por Procuração Pública desde que a mesma seja especifica para a
participação no Edital Processo Licitatório nº 05/2021, Pregão Presencial nº 04/2021 e contenha os poderes
para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes, não
sendo aceita procuração genérica.
Leia-se:
Obs.: Este documento pode ser substituído por procuração pública genérica dando poderes para
apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao
certame em nome do licitante.

_________________________
Luiz Mauro de Resende
Pregoeiro
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