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ERRATA nº1 

 

O Instituto de Desenvolvimento e Gestão - IDG através da Comissão de Compras e 

Contratações torna público, a publicação de ERRATA nº1 referente ao TERMO DE FMA-

9999-VEÍCULOS PREFEITURAS-CMP-2021-001-TSP, a saber: 

 

DO ANEXO I.a – ATENDIMENTO DE ESPECIFICAÇÃO E PREÇO DO TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

Onde se lê: 

 
QUANTIDADE: 01 (uma) unidade. 
Pick Up 4x4, motorização 2.0, combustível diesel, potência (cv) 170, torque (kgf.m) 
35.7, velocidade máxima (km/h) 188, tempo 0-100 (s) 10, câmbio manual, tração 4x4, 
direção elétrica, suspensão dianteira tipo MCPherson e dianteira com barra 
estabilizadora e roda tipo independente com molas helicoidal, suspensão traseira com 
multibraço e barra estabilizadora, roda tipo independente com molas helicoidal, airbag 
motorista, passageiros e laterais, freios ABS, controle de tração, distribuição eletrônica 
de frenagem, ar condicionado, travas elétricas, volante com regulagem de altura, trio 
elétrico; vidros elétricos, desembaçador traseiro e farol de neblina, cor branco. 

 
Endereço de Entrega: Av Rita Ferreira da Rocha, S/N. Parque das Águas - Jardim 
Jalisco 
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Leia se:  

PREFEITURA DE RESENDE 
 

QUANTIDADE: 01 (uma) unidade. 
Pick Up 4x4, motorização 2.0, combustível diesel, potência (cv) 170, câmbio manual, 
tração 4x4, direção elétrica, suspensão dianteira tipo MCPherson e dianteira com barra 
estabilizadora e roda tipo independente com molas helicoidal, suspensão traseira com 
multibraço e barra estabilizadora, roda tipo independente com molas helicoidal, airbag 
motorista, passageiros e laterais, freios ABS, controle de tração, distribuição eletrônica 
de frenagem, ar condicionado, travas elétricas, volante com regulagem de altura, trio 
elétrico; vidros elétricos, desembaçador traseiro e farol de neblina, cor branco. 

 
Endereço de Entrega: Av Rita Ferreira da Rocha, S/N. Parque das Águas - Jardim 
Jalisco 
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Onde se lê: 

 

PREFEITURA DE TERESÓPOLIS 

 
QUANTIDADE: 01 (uma) unidade. 
Veículo de passeio, motor 1.4, 04 cilindros, bicombustível – flex, quatro portas; potência 
(cv) 88/85, torque (kgf.m) 12,5/12,4, velocidade (km/h) 173/175, tempo 0-100 (s) 12,5, 
consumo cidade (km/l) 7,7/11,1, consumo estrada (km/l) 9,4/13,5, câmbio manual 05 
marchas, tração dianteira, direção hidráulica, suspensão dianteira tipo MCPherson, 
roda tipo independente e molas helicoidal, suspensão traseira tipo eixo de torção,roda 
tipo semi independente e molas helicoidal. Dimensões (mm): Altura 1507, largura 1700, 
comprimento 4290, entre eixo 2511. Peso (kg) 1076, tanque (l) 48, porta malas (l) 520 
e cor branco. 

 
QUANTIDADE: 02 (duas) unidades. 
Pick up 4x4, diesel, cabine dupla, comprimento (mm) 5280; largura (mm) 1785; entre-
eixo (mm) 3000, bitola dianteira (mm) 1520, bitola traseira (mm) 1515, altura livre do 
solo (mm) 210, peso em ordem de marcha (kg) 1900, carga útil (kg) 1050, peso bruto 
total (kg) 2950, capacidade de reboque sem freio (kg) 750, capacidade de reboque com 
freio (kg) 2300, lugares 5, dimensões internas de caçamba: Comprimento (mm) 1520; 
Largura (mm) 1470; Altura (mm) 475. Performance: ângulo de entrada 33° = 70%, 
tração 4 x 4, tempo parcial e reduzida. Relação transferência normal 1,000: Relação de 
transferência reduzida 3,556; Direção tipo pinhão e cremalheira com assistência 
hidráulica e raio mínimo de giro (m) 5,9; Suspensão dianteira independente, braços 
triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barras 
estabilizadoras; Traseira com eixo rígido, molas semi-elípticas e amortecedores 
hidráulicos. Frios dianteiro com disco ventilado 16, traseiro com tambor, rodas e pneus 
de liga leve 16 x 6 pneus 225/75  - R16. 

 
Endereço de Entrega: Av Feliciano Sodré, 675 - Centro - Teresópolis. 
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Leia se:  

PREFEITURA DE TERESÓPOLIS 

 
QUANTIDADE: 01 (uma) unidade. 
Veículo de passeio, motor 1.4, 04 cilindros, bicombustível – flex, quatro portas; potência 
(cv) 88/85, câmbio manual 05 marchas, tração dianteira, direção hidráulica, suspensão 
dianteira tipo MCPherson, roda tipo independente e cor branco. 

 

QUANTIDADE: 02 (duas) unidades. 
Pick up 4x4, diesel, cabine dupla, lugares 5, dimensões internas de caçamba: 
Comprimento (mm) 1520; Largura (mm) 1470; Altura (mm) 475. tração 4x4. Suspensão 
dianteira independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas 
helicoidais e barras estabilizadoras; Traseira com eixo rígido, molas semi-elípticas e 
amortecedores hidráulicos. Freios dianteiro com disco ventilado 16, traseiro com 
tambor, rodas e pneus de liga leve 16 x 6 pneus 225/75 - R16. 

 
Endereço de Entrega: Av Feliciano Sodré, 675 - Centro - Teresópolis. 
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Onde se lê: 

 

PREFEITURA DE TRÊS RIOS 
 

QUANTIDADE: 01 (uma) unidade. 
Pick up cabine dupla, tração 4 x 4 com modo eletrônico de acionamento;, combustível 
Diesel; motor em alumínio 2.4 cilindradas/litros; Tanque com capacidade para 75 litros; 
Potencia mínima de 190cv; Espaço para 5 pessoas; Comprimento (mm) 1.745; Largura 
(mm) 1.430; Vidro elétrico; Caçamba de 475mm de altura; 1470mm de largura e 
1.520mm de comprimento; Ar condicionado em duas zonas; Air Bags; Roda de liga leve 
are 17; Pneus 265/65; Freio ABS; Câmbio automático; Central multimídia completa; 
Computador de bordo com 10 funções; Travas elétricas; Alarme anti furto; espelhos 
retrovisores elétricos com sinalização LED; Controle de estabilidade de tração; 
Parabrisa em degradê; Grade horizontal cromada; Estepe; Jogo de tapetes; Cor 
Branco. 

 
QUANTIDADE: 01 (uma) unidade. 
Veículo de passeio flex 1.6; Até 82 cv, câmbio manual com 06 marchas; Direção 
Hidráulica; Tração dianteira; Tanque 55(l); Quatro portas; Espaço para 05 passageiros; 
Ar condicionado; Airbags para motorista e carona; Freio ABS; Travas e vidros dianteiros 
elétricos. 

 
Endereço de Entrega: Av Tenente Enéas Torno, S/n, Margem Direita - Centro - Três 
Rios 
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Leia se:  

 

PREFEITURA DE TRÊS RIOS 
 

QUANTIDADE: 01 (uma) unidade. 
Pick up cabine dupla, tração 4 x 4 com modo eletrônico de acionamento;, combustível 
Diesel; motor em alumínio 2.4 cilindradas/litros; Vidro elétrico; Caçamba de 475mm de 
altura; 1470mm de largura e 1.520mm de comprimento; Ar condicionado em duas 
zonas; Air Bags; Roda de liga leve are 17; Pneus 265/65; Freio ABS; Câmbio 
automático; Central multimídia completa; travas elétricas; Alarme anti furto; espelhos 
retrovisores elétricos com sinalização LED; Controle de estabilidade de tração; 
Parabrisa em degradê; Estepe; Jogo de tapetes; Cor Branco. 

 
QUANTIDADE: 01 (uma) unidade. 
Veículo de passeio flex 1.6; Até 82 cv, câmbio manual com 06 marchas; Direção 
Hidráulica; Tração dianteira; Tanque 55(l); Quatro portas; Espaço para 05 passageiros; 
Ar condicionado; Airbags para motorista e carona; Freio ABS; Travas e vidros dianteiros 
elétricos. 

 
Endereço de Entrega: Av Tenente Enéas Torno, S/n, Margem Direita - Centro - Três 
Rios 
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A VERSÃO ATUALIZADA ANEXO I.a – ATENDIMENTO DE ESPECIFICAÇÃO E PREÇO DO 

TERMO DE REFERÊNCIA ENCONTRA-SE NO SITE DO IDG. 

ANEXO I.a – ATENDIMENTO DE ESPECIFICAÇÃO E PREÇO (ANEXO DO TQT) Rev.A                          
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