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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ ̃Ã DE IRACEMA SET̃R DE LICITAÇES
RERRATIFICACÃ D̃ EDITAL DE PREGÃ PRESENCIAL No 002/2018 PR̃CESS̃ No 006/2018
No aviso de Licitaço do Preģo Preseecial eo 002/2018, publicada eo Diario Oicial do Mueicipio de Şo o̧o de
Iracema, eo dia 06 de Oevereiro de 2018, pagiea 2, oede se lê: “... 01 (um) veiculo automotor tipo Vae, eovo, zero
quilômetro, aeo de Oabricaço e modelo eo mieimo 201//2018, cor rraeca, capacidade para traesportar eo mieimo
16 passageiros, com motor a diesel com eo mieimo 130 CV de potêecia...”; Leia-se: “... 01 (um) um veiculo eovo,
tipo Vae/Mieibus, teto alto, aeo e modelo eo mieimo 2018 ou superior, 0 km (1o emplacameeto), cor rraeca,
capacidade para traesportar eo mieimo 16 passageiros, porta lateral corredica, poltroeas reclieaveis em tecido
origieal de Oabrica, com motor a diesel com eo mieimo 115 CV de potêecia...”.
No Edital, eo Item 2.1, oede se lê: “... 01 (um) um veiculo eovo, tipo Vae, aeo e modelo mieimo 201//2018, 0 km
(1o emplacameeto), cor rraeca, capacidade para traesportar eo mieimo 16 passageiros, poltroeas estoOadas, com
motor a diesel com eo mieimo 130 CV de potêecia, iejeço eletrôeica, ar coedicioeado, turbieado, direço
hidraulica, 6 marchas + 1 a re, reios diaeteiros e traseiros a Disco BrS, vidros eletricos, e demais acessorios e
equipameetos de seguraeca de coeOormidade com as eormas da legislaço de Traesito.”; Leia-se: “...01 (um) um
veiculo eovo, tipo Vae/Mieibus, teto alto, aeo e modelo eo mieimo 2018 ou superior, 0 km (1o emplacameeto), cor
rraeca, capacidade para traesportar eo mieimo 16 passageiros, porta lateral corredica, poltroeas reclieaveis em
tecido origieal de Oabrica, com motor a diesel com eo mieimo 115 CV de potêecia, rodagem simples e/ou duplo,
iejeço eletrôeica, ar coedicioeado diaeteiro e traseiro origieais de Oabrica, turbieado, direço hidraulica, mieimo de
5 marchas a Oreete e 1 re, com seesor de re, reios com sistema em BrS e a discos, capacidade mieima do taeque de
combustiveis de 80 litros, combustivel S-10, e demais acessorios e equipameetos de seguraeca de coeOormidade
com as eormas da legislaço de Traesito.”.
Tambem eo Edital, eo Item 6.1.g, oede se lê: “Garaetia do veiculo: eo mieimo de 36 (trieta e seis) meses...”; Leiase: “Garaetia do veiculo: eo mieimo 12 (doze) meses ou ate 100.000 (cem mil) km...”
ica alterada tambem a descriço do objeto e a garaetia do veiculo expressas eo Beexo I do Edital, coeOorme
especiOicados acima.
ica maetida a data de eetrega e abertura dos eevelopes Proposta de Precos e abilitaço o dia 23 de Oevereiro de
2018, ate as 11hrs00mie.
Şo o̧o de Iracema, 15 de Oevereiro de 2018.
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ASSINAD̃ Ñ ̃RIGINAL
LUCIANA DIAS R̃DRIGUES
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ ̃Ã DE IRACEMA SET̃R DE LICITAÇES
EDITAL DE T̃MADA DE PREC̃S Nº 001/2018 PR̃CESS̃ Nº 014/2018
Mueicipio de Şo o̧o de Iracema, Estado de Şo Paulo, torea público para coehecimeeto dos
ieteressados, que acha-se aberta eo Setor de Licitacões, a Tomada de Precos de eº 001/2018, teedo
como objeto a “coetrataço de empresa do ramo de coestruço civil, para Ooreecimeeto de
materiais, m̧o de obra e equipameetos, para coestruço de Miei Campo com Grama Sietetica e
echameeto, eesta cidade de Şo o̧o de Iracema”. s eevelopes coeteedo a Documeetaço e
Proposta de Precos seŗo recebidos ate as 11h00m do dia 0/ de marco de 2018, seedo que a
abertura sera as 11h15m do mesmo dia. Edital e demais documeetos que ietegram a Pasta
Teceica, podeŗo ser retirados ea PreOeitura Mueicipal de Şo o̧o de Iracema - Setor de Compras
e Licitacões, de segueda a sexta-Oeira, eo horario de expedieete, mediaete o recolhimeeto jueto a
Tesouraria da PreOeitura Mueicipal eo valor de R$30,00 (Trieta reais).
Şo o̧o de Iracema, 15 de Oevereiro de 2018.
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