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RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2021
BERNARDO QUATRIN DALLA CORTE, Prefeito do Município de JÚLIO DE CASTILHOS,
Estado do RIO GRANDE DO SUL, conforme suas atribuições TORNA PÚBLICO com base no artigo
21, § 4º, da Lei n.º 8.666/93, torna pública a retificação de termos do edital referente ao Pregão
Eletrônico mencionado, cujo objeto é Aquisição de Veículos Tipo Pick-up para a Secretaria de
Agricultura do município, tendo como retificação/alteração, descrição do objeto e data e horário:
1.

DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Onde se lê:
1. RELAÇÃO DE ITENS
Item

Descrição

Qtd

Un

1

Veículo Tipo Pick-up com as seguintes características mínimas: Cabine dupla, Ano de
Fabricação 2022, Combustível flex, cilindrada total (cc) 1.332, potência máxima (cv)
101,0(G) a 6000rpm/109 (E) a 6250 rpm; torque máximo(kgf.m):13,7 (G) / 14,2 (E) 3.500
rpm; altura do veículo (mm) 1.606; capacidade da caçamba (litros) 844; capacidade de
carga (kg) 650; Comprimento do veículo (mm) 4.474; entre eixos (mm) 2.737; largura do
veículo (mm)1.732; tanque de combustível (litros) 55; ajuste do banco do motorista;
alarme antifurto; chave com telecomando; comandos de áudio no volante; detalhes
externos na cor do veículo; direção elétrica; faróis de neblina; motor 1.3 firefly 109 cv;
porta luvas iluminado; radio com entrada usb e bluetooth; retrovisores externos elétricos;
rodas em liga leve 15’ e pneus 195/65R15, sensor de estacionamento, sensor de
monitoramento da pressão dos pneus, terceira luz de freio; travas elétricas; vidros
elétricos dianteiros e traseiros; visor de 3,5’ TFT; airbag lateral; airbag duplo motorista e
passageiro; alça de segurança lado passageiro, alerta de uso de cinto de segurança
passageiro; alerta de uso de cinto de segurança do motorista; apoia pá para motorista,
apoios de cabeça com regulagem de altura; apoio de cabeça traseiros com regulagem de
altura; ar condicionado; capota marítima, cintos de segurança retráteis de 3 pontos com
regulagem de altura; computador de bordo; console central com porta objetos e porta
copos; conta giros; controle eletrônico de estabilidade; E-locker – controle de tração
avançado (TC+); espelho no para-sol lados do motorista e passageiro; follow me home;
freios ABS com EBD; ganchos para amarração de carga na caçamba; grade de proteção
no vidro traseiro; grade frontal na cor preta; Hill Holder (sistema ativo freio com controle
eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida); hodômetro digital (total e
parcial); indicador de combustível; indicador de troca de marchas; limpador e lavador do
para-brisas; luz de iluminação da caçamba; luz de leitura; luzes de posição diurna;
moldura dos para-lamas; parachoque traseiro com estribos antiderrapantes; porta objeto
nas portas; porta escadas; predisposição para radio; preparação para rádio (cabeamento
e chicote); protetor de caçamba; protetor de cárter; revestimento do vão de carga
completo; suspensão elevada; suspensão traseira com eixo ômega e molas; parabólicas

2
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longitudinais; tampa da caçamba com nova tecnologia; tomada 12V; volante com
regulagem de altura; 4 portas; emplacada e adesivada com brasão do município e
identificação da secretaria;

Leia- se:
1. RELAÇÃO DE ITENS
Item

Descrição

Qtd

Un

1

Veículo Tipo Pick-up com as seguintes características mínimas: Cabine dupla,
Ano de Fabricação 2021, Modelo 2022, Combustível flex, cilindrada total (cc)
1.332, potência máxima (cv) 101,0(G) a 6000rpm/109 (E) a 6250 rpm; torque
máximo(kgf.m):13,7 (G) / 14,2 (E) 3.500 rpm; altura do veículo (mm) 1.606;
capacidade da caçamba (litros) 844; capacidade de carga (kg) 650;
Comprimento do veículo (mm) 4.474; entre eixos (mm) 2.737; largura do
veículo (mm)1.732; tanque de combustível (litros) 55; ajuste do banco do
motorista; alarme antifurto; chave com telecomando; comandos de áudio no
volante; detalhes externos na cor do veículo; direção elétrica; faróis de neblina;
motor 1.3 firefly 109 cv; porta luvas iluminado; radio com entrada usb e
bluetooth; retrovisores externos elétricos; rodas em liga leve 15’ e pneus
195/65R15, sensor de estacionamento, sensor de monitoramento da pressão
dos pneus, terceira luz de freio; travas elétricas; vidros elétricos dianteiros e
traseiros; visor de 3,5’ TFT; airbag lateral; airbag duplo motorista e passageiro;
alça de segurança lado passageiro, alerta de uso de cinto de segurança
passageiro; alerta de uso de cinto de segurança do motorista; apoia pá para
motorista, apoios de cabeça com regulagem de altura; apoio de cabeça
traseiros com regulagem de altura; ar condicionado; capota marítima, cintos de
segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura; computador de
bordo; console central com porta objetos e porta copos; conta giros; controle
eletrônico de estabilidade; E-locker – controle de tração avançado (TC+);
espelho no para-sol lados do motorista e passageiro; follow me home; freios
ABS com EBD; ganchos para amarração de carga na caçamba; grade de
proteção no vidro traseiro; grade frontal na cor preta; Hill Holder (sistema ativo
freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida);
hodômetro digital (total e parcial); indicador de combustível; indicador de troca
de marchas; limpador e lavador do para-brisas; luz de iluminação da caçamba;
luz de leitura; luzes de posição diurna; moldura dos para-lamas; parachoque
traseiro com estribos antiderrapantes; porta objeto nas portas; porta escadas;
predisposição para radio; preparação para rádio (cabeamento e chicote);
protetor de caçamba; protetor de cárter; revestimento do vão de carga
completo; suspensão elevada; suspensão traseira com eixo ômega e molas;
parabólicas longitudinais; tampa da caçamba com nova tecnologia; tomada
12V; volante com regulagem de altura; 4 portas; emplacada e adesivada com
brasão do município e identificação da secretaria;
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2.

Altera-se data de realização da licitação:

A data da abertura da licitação passa a ser, 31 de agosto de 2021 às 14h.
3.

Os demais itens do edital permanecem inalterados.

Registre-se.

Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS, em 18 de agosto de
2021.

BERNARDO QUATRIN DALLA CORTE
Prefeito

Av. Pinheiro Machado, 649 Fone/Fax: (55) 3271-9600.
Júlio de Castilhos – RS – CEP 98.130-000
www.juliodecastilhos.rs.gov.br

