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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/0013-PG 

 
ADENDO I – ERRATA 

 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA 
PARA O POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL 
 

Comunicamos alteração no Anexo I – modelo de proposta, conforme abaixo: 
 
Onde se lê: 
 
ITEM 4 LOCAÇÃO DE VEÍCULO – TIPO HATCH 
Caminhonete 4x4 - 04 (quatro) portas, cabine dupla, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros (incluído motorista), Diesel, motor de 2.3, 2.5 ou 2.8 litros, tração 4x4, 
sistema antiderrapagem, transmissão automática de 06 velocidades à frente e 01 
(uma) a ré, injeção eletrônica, freios ABS, rodas de liga leve 16, 17 ou 18”, inclusive 
estepe, grade protetora do motor/cárter, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, 
direção elétrica ou hidráulica, sistema de som e navegador GPS, com seguro 
completo e equipado com todos os itens de segurança exigidos pela legislação na 
ocasião de cada locação. Modelos sugeridos: L200, Hilux, Ranger. 
  
 
Leia-se: 
 
ITEM  4 LOCAÇÃO DE VEÍCULO – TIPO HATCH 
Hatch - 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) passageiros (incluído 
motorista), motor apto a utilizar álcool e/ou gasolina, motor de 1.0, 1.0 turbo, 1.3 turbo 
ou 1.4, transmissão manual, tração dianteira 4x2, freios ABS, rodas de liga leve de 
aro 13 ou 14” inclusive estepe com ar-condicionado, vidros e travas elétricas, direção 
elétrica ou hidráulica, sistema de som e navegador GPS, com seguro completo e 
equipado com todos os itens de segurança exigidos pela legislação na ocasião de 
cada locação. Modelos sugeridos: Argo, Onix, Hb20. 
 
 
Além disso, comunicamos a publicação do Anexo I (versão2), contemplando a 

alteração informada acima. Dessa forma, favor desconsiderarem o arquivo Anexo I, 
publicado anteriormente.  

 
Ademais, comunicamos alteração no prazo para entrega dos veículos, contidos no 

Anexo IV – Termo de referência: 
 
Onde se lê: 
 
4.1. Entregar os veículos objeto deste termo em até 15 (quinze dias) horas contadas 
da assinatura do contrato. 
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4.2 O prazo máximo para entrega dos veículos será de 15 (quinze) dias a contar da 
data da assinatura do contrato. 
 
 
Leia-se: 
 
4.1. Entregar os veículos objeto deste termo em até 60 (sessenta) contados da 
assinatura do contrato. 
 
4.2 O prazo máximo para entrega dos veículos será de 60 (sessenta) dias a contar 
da data da assinatura do contrato. 
 
 
Ficam mantidas as demais disposições contidas no instrumento convocatório 

e seus anexos, desde que não conflitem com o disposto neste Adendo. 
 
 

Várzea Grande/MT, 01 de julho de 2022. 
 
 

Comissão de Licitação 
Polo Socioambiental Sesc Pantanal 


