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ERRATA EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 041/2017  

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

 

A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC, 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, por meio da sua Comissão 

de Seleção, torna público, para conhecimento dos interessados, A RETIFICAÇÃO 

DO EDITAL de Seleção Pública, Tipo Menor Preço, modo de disputa aberto, 

destinado à aquisição de veículos tipo Pick-Up e Station Wagon em virtude da 

alteração de elementos da especificação. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

ANEXO I 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 041/2017 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

1.1 O presente Termo de Referência tem como objeto a aquisição de veículos tipo 

Pick-Up e Station Wagon, conforme especificações contidas no quadro abaixo: 

Nº do 
LOTE 

ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT. 

LOTE 1 

Veículo tipo pick-up com as seguintes 
especificações mínimas: 

 Veículo tipo pickup, 0km, modelo 2017/2018; 

  Cor branca; com capacidade para 4 (quatro) 

passageiros; cabine dupla; no mínimo 2  (duas) 
portas;  

 Caçamba de no mínimo 400 litros;  

 Motor no mínimo 1.8 16V, quatro tempos, 

bicombustível (gasolina e/ou etanol), quatro 
cilindros em linha, 16 válvulas; injeção 

 
Unidade 

2 
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eletrônica multiponto sequencial;  

 Dimensões mínimas de (mm): entre-eixos = 
2.752, comprimento = 4.470, largura = 1.739, 

altura = 1.648, altura livre do solo = 194; 

 Suspensão dianteira MacPherson com rodas 

independentes, braços oscilantes inferiores 
transversais e amortecedores hidráulicos, 

pressurizados a gás, telescópicos de duplo efeito 
e barra estabilizadora;  

 Suspensão traseira independente com eixo 

rígido tipo Ômega; amortecedores hidráulicos, 
telescópicos de duplo efeito, tipo WET; 

 Capacidade de carga útil (com condutor) de no 
mínimo 685 Kg e peso máximo rebocável 

(reboque sem freio) de no mínimo 400 Kg; 

 Potência de no mínimo 130 cv (gasolina) a 5250 

rpm e 132 cv (etanol) a 5250 rpm;  no mínimo 
1747 cm³ de cilindradas;  

 Tração dianteira ou integral com sistema de 
bloqueio de tração para situações de baixa 

aderência;  

 Tanque de combustível com capacidade mínima 

de 58L;  

 Rodas aro no mínimo 6,0x16”;  

 Sistema de freios hidráulico com comando a 
pedal e ABS, com discos ventilados na dianteira 

e freios traseiros com tambores;  

 Direção hidráulica com pinhão e cremalheira, 

com diâmetro mínimo de giro de no mínimo11 
m;  

 Câmbio mecânico de 6 velocidades e sistema de 

embreagem monodisco a seco com mola a disco 
e comando hidráulico; 

 Alarme antifurto; 

 Computador de bordo com sistema de alerta de 

velocidade;  

 Protetor de cárter; 

 Airbag duplo;  

 Ar-condicionado; 

 Central multimídia com conexão Bluetooth® 

para áudio e telefone; 

 Travas e vidros elétricos; vidros dianteiros com 

função ‘‘one touch’’ e sistema antiesmagamento; 

 Calha protetora de chuva;  

 Volante com regulagem de altura;  
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 Protetor de soleiras; 

 Capota para caçamba (marítima);  

 Faróis de milha e neblina. 
 

 OBS: Os veículos deverão ser entregues, com as 
taxas de Emplacamento, Licenciamento e 

Seguro Obrigatório – DPVAT pagos, com os 
Certificados de Registro e Licenciamento do 

Veículo (CRV/CRLV) e com o pagamento do 
frete, tributos, encargos sociais, e quaisquer 
outras despesas que incidam ou venham a 

incidir no preço proposto. Entregar o(s) 
veículo(s) zero quilômetro, com duas chaves e 
Certificado de Registro, com o Licenciamento 

Veicular – CRLV, registrado no DETRAN/DF, 
com os manuais do proprietário de manutenção 

e de garantia. 

 Serão aceitos veículos com especificações 

compatíveis. 

LOTE 2 

Veículo tipo Station Wagon com as seguintes 

especificações mínimas: 

 Veículo tipo Station Wagon, 0km, modelo 

2017/2018; 

 Cor branca; com capacidade para 5 (cinco) 

passageiros; 4 portas;  

 Bagageiro de no mínimo 459 litros;  

 Motor no mínimo 1.8 16V, quatro tempos, 
bicombustível (gasolina e/ou etanol), quatro 

cilindros em linha, 16 válvulas; dimensões 
mínimas de (mm): entre-eixos = 2.466, 
comprimento = 4.310, largura = 1.721, altura = 

1.643, altura livre do solo = 190;  

 Suspensão dianteira MacPherson com rodas 

independentes, braços oscilantes inferiores 
transversais e amortecedores hidráulicos, 

telescópicos de duplo efeito e barra 
estabilizadora;  

 Suspensão traseira independente com braços 

oscilantes inferiores longitudinais e barra 
estabilizadora e amortecedores Hidráulicos, 

telescópicos de duplo efeito, tipo WET;  

 Potência mínima de 130 cv (gasolina) a 5250 

rpm e 132 cv (etanol) a 5250 rpm;  no mínimo 
1747 cm³ de cilindradas;  

 Tração dianteira ou integral com juntas 

Unidade 1 
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homocinéticas e sistema de bloqueio de tração 

para situações de baixa aderência;  

 Tanque de combustível com capacidade mínima 

de 51 litros; 

 Rodas aro 5,5x16” no mínimo;  

 Sistema de freios com discos ventilados e pinça 
flutuante na dianteira e freios traseiros com 

tambores com sapata autocentrante e regulagem 
automática de jogo;  

 Direção hidráulica com pinhão e cremalheira, 
com diâmetro mínimo de giro de 10,5 m;  

 Câmbio mecânico de 6 velocidades;  

 Capacidade de carga de no mínimo 400 kg; 

 Alarme antifurto;  

 Protetor de cárter; Protetor de soleiras;  

 Airbag duplo;  

 Ar-condicionado;  

 Central multimídia com conexão Bluetooth® 

para áudio e telefone;  

 Travas e vidros elétricos; vidros dianteiros com 

função ‘‘one touch’’ e sistema antiesmagamento; 

 Calha protetora de chuva;  

 Volante com regulagem de altura;  

 Tapete de borracha para porta malas;  

 Faróis de milha e neblina. 

 
OBS: Os veículos deverão ser entregues, com as 

taxas de Emplacamento, Licenciamento e Seguro 
Obrigatório – DPVAT pagos, com os Certificados de 

Registro e Licenciamento do Veículo (CRV/CRLV) e 
com o pagamento do frete, tributos, encargos 
sociais, e quaisquer outras despesas que incidam 

ou venham a incidir no preço proposto. Entregar 
o(s) veículo(s) zero quilômetro, com duas chaves e 
Certificado de Registro, com o Licenciamento 

Veicular – CRLV, registrado no DETRAN/DF, com 
os manuais do proprietário de manutenção e de 

garantia. 
Serão aceitos veículos com especificações 
compatíveis. 
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 LEIA-SE: 

 

Nº do 
LOTE 

ESPECIFICAÇÃO UNID. QNT. 

LOTE 1 

Veículo tipo pick-up com as seguintes 
especificações mínimas: 

 Veículo tipo pickup, 0km, modelo 2017/2017 

ou 2017/2018; 

  Cor branca; com capacidade para 4 (quatro) 

passageiros; cabine dupla; no mínimo 2  (duas) 
portas;  

 Caçamba de no mínimo 400 litros;  

 Motor no mínimo 1.8 16V, quatro tempos, 

bicombustível (gasolina e/ou etanol), quatro 
cilindros em linha, 16 válvulas; injeção 

eletrônica multiponto sequencial;  

 Dimensões mínimas de (mm): entre-eixos = 

2.752, comprimento = 4.470, largura = 1.739, 
altura = 1.648, altura livre do solo = 194; 

 Suspensão dianteira MacPherson com rodas 
independentes, braços oscilantes inferiores 

transversais e amortecedores hidráulicos, 
pressurizados a gás, telescópicos de duplo efeito 
e barra estabilizadora;  

 Suspensão traseira independente com eixo 
rígido tipo Ômega; amortecedores hidráulicos, 

telescópicos de duplo efeito, tipo WET; 

 Capacidade de carga útil (com condutor) de no 

mínimo 685 Kg e peso máximo rebocável 
(reboque sem freio) de no mínimo 400 Kg; 

 Potência de no mínimo 130 cv (gasolina) a 5250 

rpm e 132 cv (etanol) a 5250 rpm;  no mínimo 

1747 cm³ de cilindradas;  

 Tração dianteira ou integral com sistema de 

bloqueio de tração para situações de baixa 
aderência;  

 Tanque de combustível com capacidade mínima 

de 58L;  

 Rodas aro no mínimo 6,0x16”;  

 Sistema de freios hidráulico com comando a 

pedal e ABS, com discos ventilados na dianteira 
e freios traseiros com tambores;  

 Direção hidráulica com pinhão e cremalheira, 

 
Unidade 

2 
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com diâmetro mínimo de giro de no mínimo11 

m;  

 Câmbio mecânico de 6 velocidades e sistema de 

embreagem monodisco a seco com mola a disco 
e comando hidráulico; 

 Alarme antifurto; 

 Computador de bordo com sistema de alerta de 

velocidade;  

 Protetor de cárter; 

 Airbag duplo;  

 Ar-condicionado; 

 Central multimídia com conexão Bluetooth® 

para áudio e telefone; 

 Travas e vidros elétricos; vidros dianteiros com 

função ‘‘one touch’’ e sistema antiesmagamento; 

 Calha protetora de chuva;  

 Volante com regulagem de altura;  

 Protetor de soleiras; 

 Capota para caçamba (marítima);  

 Faróis de milha e neblina. 
 

 OBS: Os veículos deverão ser entregues, com as 

taxas de Emplacamento, Licenciamento e Seguro 

Obrigatório – DPVAT pagos, com os Certificados 

de Registro e Licenciamento do Veículo 

(CRV/CRLV) e com o pagamento do frete, 

tributos, encargos sociais, e quaisquer outras 

despesas que incidam ou venham a incidir no 

preço proposto, inclusive o residual do IPVA. 
Entregar o(s) veículo(s) zero quilômetro, com 
duas chaves e Certificado de Registro, com o 

Licenciamento Veicular – CRLV, registrado no 
DETRAN/DF, com os manuais do proprietário 

de manutenção e de garantia. 

 Serão aceitos veículos com especificações 

compatíveis. 

LOTE 2 

Veículo tipo Station Wagon com as seguintes 
especificações mínimas: 

 Veículo tipo Station Wagon, 0km, modelo 
2017/2017 ou 2017/2018; 

 Cor branca; com capacidade para 5 (cinco) 
passageiros; 4 portas;  

 Bagageiro de no mínimo 459 litros;  

Unidade 1 
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 Motor no mínimo 1.8 16V, quatro tempos, 

bicombustível (gasolina e/ou etanol), quatro 
cilindros em linha, 16 válvulas; dimensões 

mínimas de (mm): entre-eixos = 2.466, 
comprimento = 4.310, largura = 1.721, altura = 

1.643, altura livre do solo = 190;  

 Suspensão dianteira MacPherson com rodas 

independentes, braços oscilantes inferiores 
transversais e amortecedores hidráulicos, 
telescópicos de duplo efeito e barra 

estabilizadora;  

 Suspensão traseira independente com braços 

oscilantes inferiores longitudinais e barra 
estabilizadora e amortecedores Hidráulicos, 

telescópicos de duplo efeito, tipo WET;  

 Potência mínima de 130 cv (gasolina) a 5250 

rpm e 132 cv (etanol) a 5250 rpm;  no mínimo 
1747 cm³ de cilindradas;  

 Tração dianteira ou integral com juntas 

homocinéticas e sistema de bloqueio de tração 
para situações de baixa aderência;  

 Tanque de combustível com capacidade mínima 
de 51 litros; 

 Rodas aro 5,5x16” no mínimo;  

 Sistema de freios com discos ventilados e pinça 

flutuante na dianteira e freios traseiros com 
tambores com sapata autocentrante e regulagem 

automática de jogo;  

 Direção hidráulica com pinhão e cremalheira, 

com diâmetro mínimo de giro de 10,5 m;  

 Câmbio mecânico de 6 velocidades;  

 Capacidade de carga de no mínimo 400 kg; 

 Alarme antifurto;  

 Protetor de cárter; Protetor de soleiras;  

 Airbag duplo;  

 Ar-condicionado;  

 Central multimídia com conexão Bluetooth® 

para áudio e telefone ou Rádio Connect CD 
MP3/WMA integrado ao painel com RDS, 
Viva-voz Bluetooth e entrada USB; 

 Travas e vidros elétricos; vidros dianteiros com 
função ‘‘one touch’’ e sistema antiesmagamento; 

 Calha protetora de chuva;  

 Volante com regulagem de altura;  

 Tapete de borracha para porta malas;  
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 Faróis de milha e neblina. 

 

OBS: Os veículos deverão ser entregues, com as taxas 

de Emplacamento, Licenciamento e Seguro 

Obrigatório – DPVAT pagos, com os Certificados de 

Registro e Licenciamento do Veículo (CRV/CRLV) e 

com o pagamento do frete, tributos, encargos sociais, 

e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a 

incidir no preço proposto, inclusive o residual do 

IPVA. Entregar o(s) veículo(s) zero quilômetro, com 

duas chaves e Certificado de Registro, com o 
Licenciamento Veicular – CRLV, registrado no 
DETRAN/DF, com os manuais do proprietário de 

manutenção e de garantia. 
Serão aceitos veículos com especificações 

compatíveis. 
 

 
 

ONDE SE LÊ:  

 

6.8 A proposta deve conter declaração expressa de que no preço ofertado estão 

incluídas todas as despesas, taxas de Emplacamento, Licenciamento e Seguro 

Obrigatório – DPVAT pagos, com os Certificados de Registro e Licenciamento do 

Veículo (CRV/CRLV) e com o pagamento do frete, tributos, encargos sociais, e 

quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir no preço proposto e 

encargos de qualquer natureza incidentes sobre a venda e entrega dos veículos, 

nada mais sendo lícito pleitear a este título. 

 

LEIA-SE: 

 

6.8 A proposta deve conter declaração expressa de que no preço ofertado estão 

incluídas todas as despesas, taxas de Emplacamento, Licenciamento e Seguro 

Obrigatório – DPVAT pagos, com os Certificados de Registro e Licenciamento do 

Veículo (CRV/CRLV) e com o pagamento do frete, tributos, encargos sociais, e 
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quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir no preço proposto e 

encargos de qualquer natureza incidentes sobre a venda e entrega dos veículos, 

inclusive residual do IPVA, nada mais sendo lícito pleitear a este título. 

  

 

 

As demais condições permanecem inalteradas. 

 

Brasília, 29 de junho de 2017. 

 

Marcos Rogério de O. Lopes 

Presidente da Comissão de Seleção 

 
 


