MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPOS

PRAÇA FRANCISCO DE CASTRO, 28
DORES DE CAMPOS / MG – CEP 36213-000

ADENDO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 42/2016 – PROCESSO Nº 74/2016
O MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPOS, por intermédio de sua Pregoeira Oficial, Srª. Paula Maria
Nascimento Moreira informa a todos os interessados em participar do presente certame que o edital
de licitação em epígrafe foi RETIFICADO nos seguintes termos:
No Anexo I – Quadro de Quantitativos, coluna especificação, altera-se o descritivo, conforme segue
abaixo:
OrdemQuant. UN.
Especificação

1

1

00000012864- VEÍCULO AUTOMOTOR - PICAPE - BICOMBUSTÍVEL
Zero Km, picape leve, cabine dupla, ano modelo/fabricação 2016/2017; motor de no mínimo
1.4, mínimo de 08 (oito) válvulas, bicombustível (etanol e gasolina); câmbio manual de 5
UN (cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré; direção hidráulica ou elétrica; rodas de no mínimo
aro 14 (quatorze); mínimo de 2 (duas) portas. Capacidade mínima de 4 (quatro) lugares;
demais equipamentos exigidos pela legislação pertinente.

No anexo II – Termo de Referência, item 3 produto, coluna especificação, altera-se o descritivo,
conforme abaixo:
Ordem Quant. UN.

1

1

Especificação
Valor Unit. TOTAL
00000012864- VEÍCULO AUTOMOTOR - PICAPE - BICOMBUSTÍVEL
Zero Km, picape leve, cabine dupla, ano modelo/fabricação 2016/2017;
motor de no mínimo 1.4, mínimo de 08 (oito) válvulas, bicombustível
(etanol e gasolina); câmbio manual de 5 (cinco) marchas à frente e 1
53.465,33 53.465,33
UN
(uma) à ré; direção hidráulica ou elétrica; rodas de no mínimo aro 14
(quatorze); mínimo de 2 (duas) portas. Capacidade mínima de 4
(quatro) lugares; demais equipamentos exigidos pela legislação
pertinente.
Total 53.465,33

Ademais, em atendimento ao disposto no §4º, do art. 21 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, fica
designada nova data para abertura das propostas e sessão de lances, conforme segue:
Abertura das propostas: 01/12/2016 às 14h00
Local: Praça Francisco de Castro, nº 28 – Centro

Dores de Campos, 18 de novembro de 2016.

PAULA MARIA NASCIMENTO MOREIRA
Pregoeira Oficial

