
 ERRATA N.º1 

 Em  01  de  dezembro  de  2021,  o  Ins�tuto  de  Desenvolvimento  e  Gestão  -  IDG,  através  da  Comissão  de  Compras  e 
 Contratações,  torna  público  a  ERRATA  nº1  referente  ao  TERMO  DE  REFERÊNCIA  FMA  - 
 VEÍCULOS-CMP-2021-001-TR-C, a saber: 

 Itens do Anexo I - Termo de Qualificação Técnica 

 Item 3. DO  PRAZO DE ENTREGA, CONDIÇÕES E LOCAL DE  ENTREGA 

 Onde se lê 

 3.1.  A  entrega  dos  veículos  deve  ocorrer  entre  150  (cento  e  cinquenta)  a  200  (duzentos)  dias  corridos,  após  o 
 envio  do  pedido  de  compras,  com  o  documento  devidamente  licenciado,  emplacado  e  transferido  em  favor  dos 
 respec�vos beneficiários finais. 

 Leia-se 

 3.1.  A  entrega  dos  veículos  deve  ocorrer  em  até  200  (duzentos)  dias  corridos,  após  o  envio  do  pedido  de 
 compras,  com  o  documento  devidamente  licenciado,  emplacado  e  transferido  em  favor  dos  respec�vos 
 beneficiários finais. 



 Item 7. ESPECIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS 

 Onde se lê 

 BENEFICIÁRIO INEA 

 QUANTIDADE: 54 (cinquenta e quatro) unidades. 

 Pick-ups  Cabine  Dupla  4x4  (combus�vel  diesel/biodiesel,  quatro  portas,  câmbio  manual,  freio 

 ABS  nas  quatro  rodas,  direção  hidráulica  ou  elétrica,  ar  condicionado,  vidro  elétrico,  rádio, 

 capacidade  para  no  mínimo  05  (cinco)  passageiros,  potência  mínima  do  motor  170  CV  ,  capota 

 marí�ma,  suporte  para  reboque  e  02  (dois)  rack  sobre  a  cabine,  tapetes,  retrovisores  laterais  e 

 demais equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, cor branca 

 sólida no padrão original de fábrica e de linha de produção. 

 Os  fornecedores  poderão  sugerir  modelos  com  outras  configurações,  desde  que  as  mesmas 

 garantam  o  desempenho  proposto  na  especificação  acima,  todas  as  propostas  serão  avaliadas 

 pela comissão técnica. 

 QUANTIDADE: 24 (vinte e quatro) unidades. 

 Veículos  populares  (�po  passeio,  sedan,  4  portas,  ar  condicionado  e  vidro  elétrico,  direção 

 hidráulica  ou  elétrica,  combus�vel  total  flex  e  potência  mínima  de  100  CV,  tapetes,  retrovisores 

 laterais  e  demais  equipamentos/acessórios  de  segurança  e  sinalização  exigidos  pelo  CONTRAN, 

 cor branca sólida no padrão original de fábrica e de linha de produção. 

 Os  fornecedores  poderão  sugerir  modelos  com  outras  configurações,  desde  que  as  mesmas 

 garantam  o  desempenho  proposto  na  especificação  acima,  todas  as  propostas  serão  avaliadas 

 pela comissão técnica. 



 Leia-se 

 BENEFICIÁRIO INEA 

 QUANTIDADE: 54 (cinquenta e quatro) unidades. 

 Pick-ups  Cabine  Dupla  4x4  (combus�vel  diesel/biodiesel,  quatro  portas,  câmbio  manual,  freio 

 ABS  nas  quatro  rodas,  direção  hidráulica  ou  elétrica,  ar  condicionado,  vidro  elétrico,  radio, 

 capacidade  para  no  mínimo  05  (cinco)  passageiro  s,  potência  mínima  do  motor  190  CV, 

 transmissão  mecânica  manual  com  06  (seis)  marchas  sincronizadas  à  frente  e  01  (uma)  à  ré, 

 freios  hidráulicos  com  ação  nas  04  (quatro)  rodas,  dianteiro  a  disco  ven�lado  e  traseiro  a 

 tambor,  tração  4x4,  direção  hidráulica,  chapa  protetora  do  motor  (Carter)  ,  capota  marí�ma, 

 suporte  para  reboque  e  02  (dois)  rack  sobre  a  cabine,  tapetes,  retrovisore  s  laterais  e  demais 

 equipamentos/assessórios  de  segurança  e  sinalização  exigidos  pelo  CONTRAN,  cor  branca  sólida 

 no padrão original de fábrica e de linha de produção. 

 Os  fornecedores  poderão  sugerir  modelos  com  outras  configurações,  desde  que  as  mesmas 

 garantam  o  desempenho  proposto  na  especificação  acima,  todas  as  propostas  serão  avaliadas 

 pela comissão técnica. 

 QUANTIDADE: 24 (vinte e quatro) unidades. 

 Veí  culos  populares  (�po  passeio,  sedan,  4  portas,  ar  condicionado  e  vidro  elétrico,  direção  hidráulica 

 ou  elétrica,  rádio  ,  combus�vel  total  flex  e  potência  mínima  de  100  CV,  transmissão  mecânica 

 manual  com  05  (cinco)  marchas  sincronizadas  à  frente  e  01  (uma)  a  ré,  tapetes,  retrovisores 

 laterais,  vidros  elétricos  e  demais  equipamentos/acessórios  de  segurança  e  sin  alização  exigidos  pelo 

 CONTRAN, cor branca sólida no padrão original de fábrica e de linha de produção. 

 Os  fornecedores  poderão  sugerir  modelos  com  outras  configurações,  desde  que  as  mesmas 

 garantam  o  desempenho  proposto  na  especificação  acima,  todas  as  propostas  serão  avaliadas 

 pela comissão técnica. 



 Onde se lê 

 PROJETO SEAS 

 QUANTIDADE: 81 (oitenta e uma)  unidades. 

 Cabine  Dupla  4x4  (combus�vel  diesel/biodiesel,  quatro  portas,  câmbio  manual,  freio  ABS  nas 

 quatro  rodas,  controle  de  tração,  direção  hidráulica  ou  elétrica,  ar  condicionado,  farol  de  neblina, 

 vidro  elétrico,  capacidade  para  no  mínimo  05  (cinco)  passageiros,  potência  mínima  do  motor  170 

 CV,  suporte  para  reboque  e  tapetes,  retrovisores  laterais  e  demais  equipamentos/acessórios  de 

 segurança  e  sinalização  exigidos  pelo  CONTRAN,  cor  branca  sólida  no  padrão  original  de  fábrica  e 

 de linha de produção. 

 Os  fornecedores  poderão  sugerir  modelos  com  outras  configurações,  desde  que  as  mesmas 

 garantam  o  desempenho  proposto  na  especificação  acima,  todas  as  propostas  serão  avaliadas 

 pela comissão técnica. 

 Leia-se 

 PROJETO SEAS 

 QUANTIDADE: 81 (oitenta e uma)  unidades. 

 Pick-ups  Cabine  Dupla  4x4  (combus�vel  diesel/biodiesel,  quatro  portas,  câmbio  manual,  freio 

 ABS  nas  quatro  rodas,  controle  de  tração,  direção  hidráulica  ou  elétrica,  ar  condicionado,  farol  de 

 neblina,  vidro  elétrico,  capacidade  para  no  mínimo  05  (cinco)  passageiros,  potência  mínima  do 

 motor  170  CV,  suporte  para  reboque  e  tapetes,  retrovisores  laterais  e  demais 

 equipamentos/acessórios  de  segurança  e  sinalização  exigidos  pelo  CONTRAN,  cor  branca  sólida 

 no  padrão  original  de  fábrica  e  de  linha  de  produção  ,  suspensão  dianteira  �po  MCPherson, 

 suspensão  traseira  com  mul�braço  e  barra  estabilizadora,  roda  �po  independente,  com  molas 

 helicoidal. 

 Os  fornecedores  poderão  sugerir  modelos  com  outras  configurações,  desde  que  as  mesmas 

 garantam  o  desempenho  proposto  na  especificação  acima,  todas  as  propostas  serão  avaliadas 

 pela comissão técnica. 
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