
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM-MG 
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 006/2018 
Onde se lê:  
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILOMETRO ADAPTADO AMBULÂNCIA COMPLETA COM MACA RETRÁTIL, 
conforme especificações abaixo: 
A partir do Ano: 2014 - Modelo: 2014  
Cor: Sólida (Branco) 
Motor: 1.8 16V - FLEX 
Apoios de cabeça com regulagem de altura; Barras de proteção nas portas; chave desmodrômica; console central 

com portas objetos; controle eletrônico da aceleração; ganchos para amarração de carga, iluminação no 

compartimento de carga, indicador gradual de temperatura da água e do nível de combustível; parede divisória 

em chapa; Calotas integrais; Cintos de segurança retráteis de 03 pontos com regulagem de altura; Computador de 

Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso); 

Conta-giros; Desembaçador do vidro traseiro temporizado; Direção hidráulica; Controle eletrônico da aceleração; 

Espelho no para-sol lados motorista e passageiro; Frisos laterais; Grade frontal na cor do veículo; Hodômetro 

digital (parcial e total); Injeção Eletrônica; Limpador e lavador dos vidros dianteiro e traseiro com intermitência; 

Luzes de leitura dianteira e traseira; Faróis de Neblina; Motor Flex no mínimo 1.8; Pára-choques na cor do veículo; 

Porta-objetos sob o teto; Porta lateral traseira; Porta traseira Assimétrica sem vidro; Protetor de cárter; Jogo de 

Tapetes originais; Relógio digital; Retrovisores externos com comando interno Retrovisores externos na cor preta; 

Rodas de aço estampado 5.5x14 + pneus 175/70 R14; Sistema de gerenciamento elétrico e eletrônico Tomada 

12V; Travas elétricas; Vidros climatizados verdes; Vidros elétricos dianteiros com one-touch (subida e descida) 

para motorista; Válvula antirrefluxo de combustível.; Motor: Potência Mínima de (cv): 80,0 (G) / 83,0 (E); 

Combustível: Gasolina / Etanol; Número de marchas: 05 a frente e 01 à ré; Tração: Dianteira; Sistema de Freio: De 

serviço: Comando mecânico atuante nas rodas traseiras com compensação de desgaste; Traseiro: A tambor ou a 

Disco; Dianteiro: A disco ventilado; Suspensão dianteira; Amortecedores dianteiros: Hidráulicos; Tipo de 

suspensão dianteira: Mc Pherson com rodas independentes, com barra estabilizadora; Suspensão traseira; 

Amortecedores traseiros: Hidráulicos; Tipo de suspensão traseira: Com eixo rígido e barra estabilizadora e demais 

itens de série. Fabricação nacional. 

Lê – se:  
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILOMETRO ADAPTADO AMBULÂNCIA COMPLETA COM MACA RETRÁTIL, 
conforme especificações abaixo: 
A partir do Ano: 2014 - Modelo: 2014  
Cor: Sólida (Branco) 
Motor: 1.8 16V – FLEX 
Apoios de cabeça com regulagem de altura; Barra de proteção nas portas; Chave desmodrômica; Cintos de 
segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura; Console central com porta-objetos; Direção hidráulica; 
Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração); Follow me home Hodômetro digital (total e parcial); HSD (High 
Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD; Indicador gradual de temperatura da água; 
Indicador gradual do nível de combustível; Limpador e lavador do para-brisas com intermitência; Luz de leitura; 
Motor 1.8 16V Flex; Porta-objetos sob o teto; Protetor de cárter; Relógio digital; Retrovisores externos com 
comando interno mecânico; Retrovisores externos na cor preta; Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneus 
175/70 R14; Sistema de gerenciamento elétrico e eletrônico VENICE PLUS; Tomada 12V;  Válvula antirrefluxo de 
combustível; Vidros climatizados verdes; Armário para armazenamento de material médico; Banco traseiro para 
dois acompanhantes; Maca Retrátil ; Parede divisória em fibra; Piso, teto, laterais e armário em PRFV (Poliéster 
reforçado com fibra de vidro) moldado, 100% lavável; Porta lateral deslizante lado passageiro (com vidro); Portas 
traseiras assimétricas com vidro; Suportes para cilindros de oxigênio, soro e plasma; Sistema de ventilação e 
iluminação no habitáculo do paciente. 
Rosângela L. de O. Barcelos – Pregoeira. 
 


