ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL – AGERP
Rua Sete de Setembro, nº 43, Centro - São Luís – MA.

ERRATA N.º 001/2018-CSL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 – CSL/AGERP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033228/2018-AGERP

A PREGOEIRA OFICIAL DA AGERP/MA, comunica a quem possa interessar,
que, após análise do Termo de Referência, verificou que no ITEM 6ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS, houve um equívoco quanto ao quesito
PNEUS E RODAS. Em virtude disso, o referido item, passa a ter a seguinte redação:
01

VEICULO zero quilômetro, caracterizado como veículo de passeio/automotor,
ano/modelo, 2017/2018, na cor branca, com capacidade para 05 (cinco) pessoas,
incluindo o motorista, 04 (quatro) portas laterais e um acesso ao porta malas,
conforme especificações abaixo:
MOTORIZAÇÃO: Combustível: Bicombustível (etanol e gasolina), capacidade
mínima de 48L, Potência mínima de 101CV (gas.) e 104CV (etanol). Motorização
mínima de 1.3. Equipado com protetor de Cárter. Câmbio com cinco marchas
sincronizadas a frente e uma a ré.
SEGURANÇA: Air Bags frontais (motorista/passageiro). Cintos de segurança
dianteiro retráteis e traseiro laterais de três pontos. Sistema de freios: dianteiro a
disco e traseiro a tambor. Alarme antifurto.
DIREÇÃO: Hidráulica, ou superior de fábrica.
VENTILAÇÃO: Ar condicionado original de fábrica instalado pela montadora, com
desembaçador do vidro traseiro.
BANCOS E PORTA-MALA: Bancos revestidos em tecido. Apoio de cabeça
dianteiro, cobertura tampa da porta mala.
PNEUS E RODAS: Rodas de aço estampado. Pneu, com aro de no mínimo R13.
Roda e Pneu sobressalente.
ACESSORIOS BÁSICOS: Espelho retrovisores externos com regulagem, som
automotivo instalado de fábrica. Jogo de tapete de borracha. Vidros dianteiros
elétricos, e demais equipamentos exigidos pelo Contran.
Apresentar o manual de operação e manutenção, catálogo de peças, manual de
segurança, manual do proprietário, manual de serviço.
Observação: É obrigatória a apresentação, juntamente com a proposta de preços,
de catálogos, ilustrações e/ou folhetos com as especificações e as características
gerais do veículo cotado.
O veículo deverá ser entregue emplacado, licenciado e plotado.

Comunica, por fim, que permanecem inalteradas as demais condições e
termos do Edital e anexos, bem como, a data e local da Sessão Pública, ou seja, dia
25 de maio de 2018 às 15h00min, no Auditório da AGERP.
São Luís, 16 de maio de 2018.
Ana Lourdes Costa Souza
Pregoeira Oficial da AGERP

