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PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO Nº 05/2018 

O SESCOOP/TO torna público a retificação ao edital referente ao Pregão Nº 05/2018 

conforme abaixo:  

 No Anexo I ao edital – Termo de Referência, Item 2.1, Página n.º 17.  
 
Onde se lê:  
 

Item Unidade Quantidade Discriminação 

1 UN 1 

 Veículo tipo passeio zero Km, novo e de primeiro uso; 

 Ano de fabricação 2018 modelo 2018 ou superior;  

 Modelo Hatch; 

 Cor branca;  

 Potência mínima do motor: 1.5 e no máximo 1.6; 

 Cavalos: mínimo 95; 

 Torque Superior a 13 kgm.f 

 4 (quatro) ou 5 (cinco) portas; 

 Aviso de faróis acesos 

 Aviso de Porta aberta 

 Travas elétricas nas 5 (cinco) portas; 

 Vidros elétricos nas 4 (quatro) portas;   

 Vidros climatizados verdes; 

 Película ante reflexo nas áreas envidraçadas de acordo 
com a resolução nº 254 do DENATRAN; 

 Ar condicionado de fábrica; 

 Sensor de estacionamento traseiro; 

 Desembaçador traseiro 

 Tapete/Carpete original 

 Regulagem de altura banco do motorista; 

 Som automotivo média player com rádio, bluetooth 
entrada USB, Auxiliar; 

 Câmbio manual de 5 (cinco) ou 6 (seis) marchas à 
frente e 1 (uma) à ré; 

 Freios ABS; 

 Sistema Flex de biocombustível (gasolina/álcool) com 
capacidade do tanque de no mínimo 45 (quarenta e 
cinco) litros,; 

 Capacidade mínima para 5 (cinco) passageiros; 

 Barra de proteção nas portas; 

 Direção hidráulica ou elétrica; 

 Volante com regulagem de altura 

 Alarme na chave; 

 Air-bag duplo com kit de segurança,  

 Protetor de carter,  

 Capacidade mínima do bagageiro de 270 (duzentos e 
setenta) litros  
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 Pneu com dimensões 185/60R15 ou 195/55R15 com 
estepe e demais equipamentos exigidos pelo 
CONTRAN 

 Garantia do veículo conforme normas de manutenção 
e garantias ofertadas pelo fabricante, não inferior a 03 
(três) anos. 

 
 
Leia-se: 
 

Item Unidade Quantidade Discriminação 

1 UN 1 

 Veículo tipo passeio zero Km, novo e de primeiro uso; 

 Ano de fabricação 2018 modelo 2018 ou superior;  

 Modelo Hatch; 

 Cor branca;  

 Potência mínima do motor: 1.3 e no máximo 1.6; 

 Cavalos: mínimo 100; 

 Torque Superior a 13 kgm.f 

 4 (quatro) ou 5 (cinco) portas; 

 Aviso de faróis acesos 

 Aviso de Porta aberta 

 Travas elétricas nas 5 (cinco) portas; 

 Vidros elétricos nas 4 (quatro) portas;   

 Vidros climatizados verdes; 

 Película ante reflexo nas áreas envidraçadas de acordo 
com a resolução nº 254 do DENATRAN; 

 Ar condicionado de fábrica; 

 Sensor de estacionamento traseiro; 

 Desembaçador traseiro 

 Tapete/Carpete original 

 Regulagem de altura banco do motorista; 

 Som automotivo média player com rádio, bluetooth 
entrada USB, Auxiliar; 

 Câmbio manual de 5 (cinco) ou 6 (seis) marchas à 
frente e 1 (uma) à ré; 

 Freios ABS; 

 Sistema Flex de biocombustível (gasolina/álcool) com 
capacidade do tanque de no mínimo 45 (quarenta e 
cinco) litros,; 

 Capacidade mínima para 5 (cinco) passageiros; 

 Barra de proteção nas portas; 

 Direção hidráulica ou elétrica; 

 Volante com regulagem de altura 

 Alarme na chave; 

 Air-bag duplo com kit de segurança,  

 Protetor de carter,  

 Capacidade mínima do bagageiro de 270 (duzentos e 
setenta) litros  
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 Pneu com dimensões 185/60R15 ou 195/55R15 com 
estepe e demais equipamentos exigidos pelo 
CONTRAN 

 Garantia do veículo conforme normas de manutenção 
e garantias ofertadas pelo fabricante, não inferior a 03 
(três) anos. 

 
 
 

Palmas - TO, 02 de abril de 2018. 

 
Francisco da Chaga Saraiva Fernandes de Sousa 

Presidente da CPL 


