Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará – Minas Gerais

ESCLARECIMENTOS “EDITAL RETIFICADO I”

Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, foi verificado que o
edital referente ao processo licitatório nº 044/2018, pregão presencial nº 023/2018
consta erros materiais, o qual, retificamos este edital com as seguintes alterações:
Onde-se lê:
“Veiculo de Passeio, sedan, 4 portas, Zero Km, capacidade de 05 passageiros, motor de
no mínimo 04 cilindros potencia de no mínimo 139 cv com 1798 cilindradas, direção
eletroasssitida progressiva, com ar condicionado, cambio automático vidro elétricos e
trava elétrica nas quatro portas com acionamento a distancia, computador de bordo,
radio AM/FM com USB, Bluetooth air bags duplos frontais, air bags de cortinas, freio
abs, porta mala com capacidade mínima de 470 litros, ano de fabricação 2018, zero
km cor preto branca ou prata. motorista e gasolina por conta da contratante.
Segurado. Franquia 4.500 km”
Passa-se lê:
Veiculo de Passeio, sedan, 4 portas, Zero Km, capacidade de 05 passageiros, motor de
no mínimo 04 cilindros potencia de no mínimo 139 cv com 1798 cilindradas,
motorização flex, direção eletroasssitida progressiva, com ar condicionado, cambio
automático vidro elétricos e trava elétrica nas quatro portas com acionamento a
distancia, computador de bordo, radio AM/FM com USB, Bluetooth air bags duplos
frontais, air bags de cortinas, freio abs, porta mala com capacidade mínima de 470
litros, ano de fabricação 2018, zero km cor preto branca ou prata. motorista e
combustível por conta da contratante. Segurado. Franquia 4.500 km.
Onde-se lê:
“Locação de veículo leve tipo popular 1.0, Zero km, Fabricação nacional, hatch, 04
portas, com capacidade de (05) cinco passageiros, ar condicionado, vidros elétricos,
trava elétrica, motor com no mínimo 03 cilindros, biocombustível, potencia mínima de
75 cv, com 999 cilindradas, air bag para motorista e passageiro freio abs, lavador e
desembaçador de vidro traseiro, radio AM/FM com saída de USB, porta mala com
capacidade mínima de 275 litros, ano de fabricação 2018, zero km na cor prata ou
branca, motorista e gasolina por conta da contratante. Segurado Franquia 4.500 km”
Passa-se a lê:
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Locação de veículo leve tipo popular 1.0, Zero km, Fabricação nacional, hatch, 04
portas, com capacidade de (05) cinco passageiros, ar condicionado, vidros elétricos,
trava elétrica, motor com no mínimo 03 cilindros, biocombustível, motorização flex,
potencia mínima de 75 cv, com 999 cilindradas, air bag para motorista e passageiro
freio abs, lavador e desembaçador de vidro traseiro, radio AM/FM com saída de USB,
porta mala com capacidade mínima de 275 litros, ano de fabricação 2018, zero km na
cor prata ou branca, motorista e combustível por conta da contratante. Segurado
Franquia 4.500 km.
Fica acrescida a cláusula 10.2 do termo de referência, com a seguinte redação:
“10.2. A CONTRATADA terá um prazo de 30 dias, a partir da data de homologação do
processo, para a entrega do objeto desta licitação, conforme item 10.1.”
A cláusula nona do anexo V – Minuta de Contrato, que diz dos prazos e das
condições para execução do objeto, passa a valer com a seguinte redação:
“CLAUSULA NONA – O objeto deste contrato deverá ser executado em até 30 dias, a
partir da data de homologação do processo, mediante expedição da ordem de serviços
e mediante solicitação feita através do Prefeito, Secretários e outros com poderes a
eles delegados, após a expedição do pedido formulado pelos responsáveis acima
mencionados, destinado ao contratado;”
Sem mais,

Publique-se e informe os interessados.
São Gonçalo do Pará, 10 de dezembro de 2018.

Júnio Augusto Faria
Pregoeiro Municipal

