CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CREF3 – SANTA CATARINA
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2016
O Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina - CREF3/SC torna público que houve alteração no item 1
e 2 do Anexo I do edital convocatório referente ao Pregão Eletrônico nº 002/2016.
Onde se lê: Veículo Novo / zero quilômetros / Ano/Modelo 2017 / Fabricação Nacional / Cor Branca / capacidade para 05 pessoas / Motor movido à
gasolina e etanol, com 85cv de potência e 1.360 cm³ /Alarme antifurto / Ar condicionado / AirBag motorista e passageiro / Apoio de cabeça traseiros
rebaixados com regulagem de altura / Banco do motorista com regulagem de altura / Bancos forrados em tecido, com apoio de cabeça ajustável / Chapa
de proteção do motor (Cárter) / Cintos de segurança dianteiros 03 (três) pontos retráteis, com regulagem de altura / Cintos de segurança traseiros
laterais / 03 (três) pontos retráteis e central fixo de 2 pontos / Desembaçador do vidro traseiro / Direção hidráulica / Embreagem com acionamento
hidráulico /Faróis de neblina / Freios ABS / Motor 1.4 / Retrovisores externos com comando interno mecânico / Pneus 175/65 R14 / Portas 04 /Rádio
CD MP3 / Travas elétricas /Transmissão manual com 05 (cinco) / Marchas sincronizadas a frente e uma a ré / Vidros elétricos / Válvula antirrefluxo do
combustível / Distância entre eixos de no mínimo 2.300mm /Altura do veículo (vazio) de no mínimo 1.400mm / Capacidade do bagageiro de no
mínimo 270 litros / Jogos de tapetes de borracha; Pneu estepe, macaco, triângulo, chave de rodas e extintor de incêndio /Garantia mínima de 1 (um)
ano / Demais itens exigidos pelo Código Nacional de Trânsito / Plotagem nas laterais, conforme layout enviado pelo CREF /Sistema Elétrico: bateria
de no mínimo 45 ampères / Barra de proteção nas portas. Leia-se: Veículo Novo / zero quilômetros / Ano/Modelo 2017 / Fabricação Nacional / Cor
Branca / capacidade para 05 pessoas / Motor movido à gasolina e etanol, com 85cv de potência e 1.360 cm³ /Alarme antifurto / Ar condicionado /
AirBag motorista e passageiro / Apoio de cabeça traseiros rebaixados com regulagem de altura / Banco do motorista com regulagem de altura / Bancos
forrados em tecido, com apoio de cabeça ajustável / Chapa de proteção do motor (Cárter) / Cintos de segurança dianteiros 03 (três) pontos retráteis,
com regulagem de altura / Cintos de segurança traseiros laterais / 03 (três) pontos retráteis e central fixo de 2 pontos / Desembaçador do vidro traseiro /
Direção hidráulica / Embreagem com acionamento hidráulico /Faróis de neblina / Freios ABS / Motor 1.6 / Retrovisores externos com comando
interno mecânico / Pneus 175/65 R14 / Portas 04 / Multimídia / Rádio CD MP3 / Travas elétricas /Transmissão manual com 05 (cinco) / Marchas
sincronizadas a frente e uma a ré / Vidros elétricos com interface / Válvula antirrefluxo do combustível / Distância entre eixos de no mínimo 2.300mm
/Altura do veículo (vazio) de no mínimo 1.400mm / Capacidade do bagageiro de no mínimo 270 litros / Jogos de tapetes de borracha; Pneu estepe,
macaco, triângulo, chave de rodas e extintor de incêndio /Garantia mínima de 1 (um) ano / Demais itens exigidos pelo Código Nacional de Trânsito /
Plotagem nas laterais, conforme layout enviado pelo CREF /Sistema Elétrico: bateria de no mínimo 45 ampères / Barra de proteção nas portas.
Onde se lê: Veículo Novo / zero quilômetros / Ano/Modelo 2017 / Fabricação Nacional / Cor Branca, capacidade para 03 pessoas / Movido à Diesel /
Mínimo de 120 cv de potência / Alarme Antifurto / Ar condicionado / AirBag de motorista e passageiros / Banco do com apoio de cabeça e regulagem
de altura / Bancos forrados em tecido / Cintos de segurança de 3 pontos em todos os bancos com regulagem de altura / Protetor de Cárter do motor e da
caixa de câmbio / Direção Hidráulica / Embreagem com acionamento hidráulico /Faróis de neblina com lâmpadas alógenos com regulagem elétrica de
altura / Freio a disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira, com ABS / Sensor de estacionamento / Mínimo de motor de 2.3 / Retrovisores
externos com regulagem elétrica com dupla visão / Retrovisores externos com setas de direção integradas / Roda 225/65 R16 / Rodas de aço aro 16" /
Rádio CD MP3 com conexão USB e auxiliar / Sistema de som com auto falantes / Alça de fixação no compartilhamento de carga / Chave com
comando de travamento a distância por radiofreqüência / Barras de proteção lateral nas portas / Marcha de transmissão manual de 6 velocidades + 1
marcha ré / 05 Portas / Vidros elétricos / Tanque de combustível com volume mínimo de 60 litros / Válvula antirrefluxo do combustível / Relógio
digital no conjunto de mostradores / Garantia mínima de 1 ano / Iluminação no compartilhamento de carga / Revestimento do assoalho em carpete /
Jogos de tapetes de borracha / Pneu estepe, macaco, triângulo, chave de rodas e extintor de incêndio / Demais itens exigidos pelo Código Nacional de
Trânsito / Plotagem nas portas laterais, capô do motor e no baú, conforme layout fornecido pelo CREF / Sistema elétrico completo / Bateria de no
mínimo 95 âmperes. Leia-se: Veículo Novo / zero quilômetros / Ano/Modelo 2017 / Fabricação Nacional / Cor Branca, capacidade para 03 pessoas /
Movido à Diesel / Mínimo de 120 cv de potência / Alarme Antifurto / Ar condicionado quente e frio / ventilação otimizada / Porta – copos nas laterais
e no painel / Porta – objetos no teto e nas portas / AirBag de motorista e passageiros / Banco do com apoio de cabeça e regulagem de altura / Bancos
forrados em tecido / Cintos de segurança de 3 pontos em todos os bancos com regulagem de altura / Protetor de Cárter do motor e da caixa de câmbio /
Grade de proteção atrás do motorista (separação carga/cabine) / Direção Hidráulica / Embreagem com acionamento hidráulico /Faróis de neblina com
lâmpadas alógenos com regulagem elétrica de altura / Freio a disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira, com ABS / Sensor de estacionamento /
Mínimo de motor de 2.3 / Retrovisores externos com regulagem elétrica com dupla visão / Retrovisores externos com setas de direção integradas /
Roda 225/65 R16 / Rodas de aço aro 16" / Multimídia / Rádio CD MP3 com conexão USB e auxiliar / Sistema de som com auto falantes / Alça de
fixação no compartilhamento de carga / Chave com comando de travamento a distância por radiofreqüência / Barras de proteção lateral nas portas /
Marcha de transmissão manual de 6 velocidades + 1 marcha ré / 05 Portas / Vidros elétricos com interface / Tanque de combustível com volume
mínimo de 60 litros / Válvula antirrefluxo do combustível / Relógio digital no conjunto de mostradores / Garantia mínima de 1 ano / Iluminação no
compartilhamento de carga / Revestimento do assoalho em carpete / Jogos de tapetes de borracha / Pneu estepe, macaco, triângulo, chave de rodas e
extintor de incêndio / Demais itens exigidos pelo Código Nacional de Trânsito / Plotagem nas portas laterais, capô do motor e no baú, conforme layout
fornecido pelo CREF / Sistema elétrico completo / Bateria de no mínimo 95 âmperes

O edital convocatório e a errata encontram-se à disposição dos interessados no endereço WWW.licitacoes-e.com.br,
bem como no site do Conselho. Mais informações fones: (48) 3348 - 7007, das 9h às 16 horas. Florianópolis, 10 de
novembro de 2016. Maiulli da Silva Souza - Pregoeira Oficial CREF3/SC.

