SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ERRATA AO EDITAL 001/2019

A Comissão Permanente de Licitação do SENAR-AR/MA informa que, no Edital
001/2019, anexo IV, TERMO DE REFERÊNCIA, item 4 – ESPECIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS
A ADQUIRIR, onde se lê:
TIPO

Veículo automotor novo zero km tipo Pick-up, cabine
dupla, 04 portas e ano de fabricação igual ou superior
2018, com todos os itens original de fábrica
MOTOR
Diesel com potência igual ou superior à 170 cv, com no
mínimo 4 cilindros e no mínimo 8 válvulas e cilindrada
mínima de 2755 cm³
TRAÇÃO
4×4 e 4×4 reduzida com acionamento eletrônico, controle
eletrônico de estabilidade, controle eletrônico de tração e
bloqueio do diferencial. Distância entre eixo de no mínimo
3.085 mm.
TRANSMISSÃO Automática de 6 velocidades sequencial.
ACABAMENTO Roda de liga leve igual ou superior ao aro 17", protetor de
EXTERNO
caçamba e capota marítima, retrovisores externos com
ajuste elétrico, maçanetas externas cromadas, estribos
laterais na cor preta, para-barros dianteiro e traseiro, parachoque dianteiro na cor do veículo, para-choque traseiro
cromado, faróis de neblina dianteiros, trava da porta da
caçamba com chave e luz.
ACABAMENTO Console entre os bancos dianteiros em couro com portaINTERNO
copos, porta-objetos e descansa-braços, revestimento dos
bancos em couro, volante e manopla de câmbio em couro.
Apoios de cabeça dianteiros e traseiros
DIVERSOS
Ar-condicionado auto/digital, direção elétrica/hidráulica,
banco do motorista com ajuste elétrico de distância,
inclinação e altura, freios ABS mais assistência de
frenagem, airbags frontais e laterais, computador de bordo
e sistema multimídia com câmera de ré, conexão USB e
Bluetooth. Trava elétrica das portas e vidro elétrico nas
quatro portas. Película de Controle Solar nos vidros
laterais e traseiros. Jogos de Tapetes. Manual de Instrução
e Chave Reserva.
GARANTIA
Mínima de 03 anos
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COR
Equipamentos
de Segurança

Branca
Todos equipamentos de segurança exigidos pelo Código
Nacional de Trânsito (extintor de incêndio, estepe, chave
de roda, triângulo, macaco e etc.)

TIPO

Veículo automotor novo zero km tipo passeio sedan,
05 portas e 05 lugares com ano de fabricação igual ou
superior a 2018 com todos os itens original de fábrica
MOTOR
Flex (álcool e gasolina) e motorização 1.5/1.6 com
potência mínima de 106 cv (conforme ABNT, NBR E ISO
1585:1996), com no mínimo 4 cilindros e no mínimo 8
válvulas. Cilindrada mínima de 1747 cm³.
TRANSMISSÃO Automático
ACABAMENTO Roda de liga leve igual ou superior ao aro 14", retrovisores
EXTERNO
externos com ajuste elétrico na cor do veículo, maçanetas
na cor do veículo, para-choque dianteiro e traseiro na cor
do veículo, faróis de neblina dianteiros.
ACABAMENTO Acabamento dos bancos em tecido, console central com
INTERNO
porta-copos, encostos de cabeça traseiros laterais e
central.
DIVERSOS
Ar-condicionado auto/digital, direção elétrica, banco do
motorista com ajuste de distância, inclinação e altura,
freios ABS mais assistência de frenagem, airbags frontais
e laterais. Computador de bordo e sistema multimídia com
conexão USB. Trava elétrica das portas e vidro elétrico
nas quatro portas. Alarme antifurto. Película de Controle
Solar nos vidros laterais e traseiros. Jogos de Tapetes.
Manual de Instrução e Chave Reserva. Sensor de
estacionamento traseiro.
Distância entre eixo de no mínimo 2.510 mm.
GARANTIA
Mínima de 03 anos
COR
Branca
Equipamentos
Todos equipamentos de segurança exigidos pelo Código
de Segurança
Nacional de Trânsito (extintor de incêndio, estepe, chave
de roda, triângulo, macaco e etc.)

Leia-se:
TIPO

Veículo automotor novo zero km tipo Pick-up, cabine
dupla, 04 portas e ano de fabricação igual ou superior
2018, com todos os itens original de fábrica
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MOTOR

Diesel com potência igual ou superior à 170 cv, com no
mínimo 4 cilindros e no mínimo 8 válvulas e cilindrada
mínima de 2755 cm³
TRAÇÃO
4×4 e 4×4 reduzida com acionamento eletrônico, controle
eletrônico de estabilidade, controle eletrônico de tração e
bloqueio do diferencial. Distância entre eixo de no mínimo
3.085 mm.
TRANSMISSÃO Automática de 6 velocidades sequencial.
ACABAMENTO Roda de liga leve igual ou superior ao aro 17", protetor de
EXTERNO
caçamba e capota marítima, retrovisores externos com
ajuste elétrico, maçanetas externas cromadas, estribos
laterais na cor preta, para-barros dianteiro e traseiro, parachoque dianteiro na cor do veículo, para-choque traseiro
cromado, faróis de neblina dianteiros, trava da porta da
caçamba com chave e luz.
ACABAMENTO Console entre os bancos dianteiros em couro com portaINTERNO
copos, porta-objetos e descansa-braços, revestimento dos
bancos em couro, volante e manopla de câmbio em couro.
Apoios de cabeça dianteiros e traseiros
DIVERSOS
Ar-condicionado auto/digital, direção elétrica/hidráulica,
banco do motorista com ajuste elétrico de distância,
inclinação e altura, freios ABS mais assistência de
frenagem, airbags frontais e laterais, computador de bordo
e sistema multimídia com câmera de ré, conexão USB e
Bluetooth. Trava elétrica das portas e vidro elétrico nas
quatro portas. Película de Controle Solar nos vidros
laterais e traseiros. Jogos de Tapetes. Manual de Instrução
e Chave Reserva.
GARANTIA
Mínima de 03 anos ou 100.000 km, o que ocorrer
primeiro.
COR
Branca
Equipamentos
Todos equipamentos de segurança exigidos pelo Código
de Segurança
Nacional de Trânsito (extintor de incêndio, estepe, chave
de roda, triângulo, macaco e etc.)
TIPO

Veículo automotor novo zero km tipo passeio sedan,
05 portas e 05 lugares com ano de fabricação igual ou
superior a 2018 com todos os itens original de fábrica
MOTOR
Flex (álcool e gasolina) e motorização 1.5/1.6 com
potência mínima de 106 cv (conforme ABNT, NBR E ISO
1585:1996), com no mínimo 4 cilindros e no mínimo 8
válvulas. Cilindrada mínima de 1747 cm³.
TRANSMISSÃO Automático
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ACABAMENTO
EXTERNO

ACABAMENTO
INTERNO
DIVERSOS

GARANTIA
COR
Equipamentos
de Segurança

Roda de liga leve igual ou superior ao aro 14", retrovisores
externos com ajuste elétrico na cor do veículo, maçanetas
na cor do veículo, para-choque dianteiro e traseiro na cor
do veículo, faróis de neblina dianteiros.
Acabamento dos bancos em tecido, console central com
porta-copos, encostos de cabeça traseiros laterais e
central.
Ar-condicionado auto/digital, direção elétrica, banco do
motorista com ajuste de distância, inclinação e altura,
freios ABS mais assistência de frenagem, airbags frontais
e laterais. Computador de bordo e sistema multimídia com
conexão USB. Trava elétrica das portas e vidro elétrico
nas quatro portas. Alarme antifurto. Película de Controle
Solar nos vidros laterais e traseiros. Jogos de Tapetes.
Manual de Instrução e Chave Reserva. Sensor de
estacionamento traseiro.
Distância entre eixo de no mínimo 2.510 mm.
Mínima de 03 anos ou 100.000 km, o que ocorrer
primeiro.
Branca
Todos equipamentos de segurança exigidos pelo Código
Nacional de Trânsito (extintor de incêndio, estepe, chave
de roda, triângulo, macaco e etc.)

A Comissão Permanente de Licitação do SENAR-AR/MA informa que, no Edital
001/2019, anexo IV, TERMO DE REFERÊNCIA, item 5 – DA GARANTIA, onde se lê:
5.1. O prazo mínimo de garantia de fábrica dos veículos deverá ser de no mínimo 03 (três)
anos, a partir do recebimento definitivo dos bens.
Leia-se:
5.1. O prazo mínimo de garantia de fábrica dos veículos deverá ser de no mínimo 03 (três)
anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro, a partir do recebimento definitivo dos bens.

São Luís, 18 de março de 2019.
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