
 

 
 

COMUNICADO I 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2017 – SEBRAE/RN – CPL  

 
A Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE/RN esclarece às empresas participantes do PREGÃO N.º 03/2017 – 

SEBRAE/RN – CPL, que após questionamentos dos participantes, vem esclarecer que: 

 

 

Onde se lê: 

 

 ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO VEÍCULO –  

DESCRIÇÃO: VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO – SUV (SPORT UTILITY VEHICLE) 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 

 

01 (um) Veículo caminhoneta fechada, tipo SUV (Sport Utility Vehicles); cor preta, prata ou branca, 0 (zero) 

kilometro; Ano de fabricação 2017, modelo 2017; Carroceria inteiriça produzida em aço; 05 (cinco) portas, 

com capacidade mínima para 05 (cinco) passageiros; Airbag duplo frontal e lateral; Combustível: gasolina; 

Potência mínima de 230cv; Sistema de freio a disco nas quatro rodas: ABS e EBD (Distribuição Eletrônica de 

frenagem); Direção elétrica; Ar condicionado digital dual zone; Transmissão automática; Seletor eletrônico de 

Tração 4x2, 4x4 e reduzida nas quatro rodas; Protetor de cárter e câmbio em aço; Bancos em couro; Vidros e 

travas elétricas nas quatro portas, e espelhos retrovisores elétricos; Película; Alarme anti-furto, acionamento por 

rádio frequência das travas, porta malas e alarme; GPS, Rádio CD player com MP3, entrada para USB e conexão 

bluetooth; ESP – Controle eletrônico de estabilidade; Controle de tração Regulagem elétrica dos bancos; Teto 

solar; Banco dianteiro passageiro e bancos traseiros rebatíveis; Faróis de neblina; Rodas de liga leve; 

Computador de bordo; Pará-brisa dianteiro com sensor de chuva; Câmera de ré e sensor de estacionamento; 

Regulagem da coluna de direção; Desembaçador e limpador do vidro traseiro; Iluminação do porta mala; Jogo 

de tapetes; Luz elevada de freio (brake light); Travamento automático das portas. 

 

Leia-se: 

 

 ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO VEÍCULO  

DESCRIÇÃO: VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO – SUV (SPORT UTILITY VEHICLE) 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 

 

01 (um) Veículo caminhoneta fechada, tipo SUV (Sport Utility Vehicles); cor preta, prata ou branca, 0 (zero) 

kilometro; Ano de fabricação 2016, modelo 2017; Carroceria inteiriça produzida em aço; 05 (cinco) portas, 

com capacidade mínima para 05 (cinco) passageiros; Airbag duplo frontal e lateral; Combustível: gasolina; 

Potência mínima de 230cv; Sistema de freio a disco nas quatro rodas: ABS e EBD (Distribuição Eletrônica de 

frenagem); Direção elétrica; Ar condicionado digital dual zone; Transmissão automática; seletor eletrônico de 

Tração 4x4 e integrada nas quatro; Protetor de cárter e câmbio em aço; Bancos em couro; Vidros e travas 

elétricas nas quatro portas, e espelhos retrovisores elétricos; Película; Alarme anti-furto, acionamento por rádio 

frequência das travas, porta malas e alarme; GPS, Rádio CD player com MP3, entrada para USB e conexão 

bluetooth; ESP – Controle eletrônico de estabilidade; Controle de tração Regulagem elétrica dos bancos; Teto 

solar; Banco dianteiro passageiro e bancos traseiros rebatíveis; Faróis de neblina; Rodas de liga leve; 

Computador de bordo; Pará-brisa dianteiro com sensor de chuva; Câmera de ré e sensor de estacionamento; 

Regulagem da coluna de direção; Desembaçador e limpador do vidro traseiro; Iluminação do porta mala; Jogo 

de tapetes; Luz elevada de freio (brake light); Travamento automático das portas. 

 

Atenciosamente, 

Comissão de Licitação - CPL - SEBRAE/RN 
 

 


