RETIFICAÇÃO EDITAL DO PREGÃO Nº 020/2017
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JORGE, no uso de suas atribuições, torna
público, para conhecimento dos interessados a alteração do item 1 – Do Objeto: 1.1Constitui objeto da presente licitação a aquisição de 01 (um) Veículo Novo. Aquisição de 01
(um) Veículo, Novo, 0 Km, tipo picape leve com cabine simples, Ano 2017 e Modelo 2017
ou superior, Cor Vermelho, 2 portas, Ar condicionado, Direção elétrica ou hidráulica,
Potência mínima de 80cv a gasolina, Combustível flex (gasolina/álcool), Capacidades para 2
passageiros já incluindo o motorista, Protetor de janela traseira, revestimento plástico da
caçamba, Carga útil mínima 700 kg, eixo traseiro com feixe de mola, Acessórios: Protetor de
Carter, tapetes de borracha, Rádio AM/FM/USB com antena e alto falantes, trava elétrica e
demais equipamentos obrigatórios pela Legislação Vigente, assistência técnica de no máximo
100 km do Município. Passa a ter a seguinte redação – "Aquisição de 01 (um) Veículo, Novo,
0 Km, tipo picape leve com cabine simples, Ano 2017 e Modelo 2017 ou superior, Cor
Vermelho, 2 portas, Ar condicionado, Direção elétrica ou hidráulica, Potência mínima de
80cv a gasolina, Combustível flex (gasolina/álcool), Capacidades para 2 passageiros já
incluindo o motorista, Protetor de janela traseira, revestimento plástico da caçamba, Carga útil
mínima 700 kg, Acessórios: Protetor de Carter, tapetes de borracha, Rádio AM/FM/USB com
antena e alto falantes, vidros elétricos e trava elétrica e demais equipamentos obrigatórios pela
Legislação Vigente, assistência técnica de no máximo 100 km do Município". O Certame
passará a ser realizado no dia 19 de dezembro de 2017 Às 09h.Os demais itens do edital
permanecem inalterados.Cópia completa do edital poderá ser obtido, no horário de
expediente, junto a Prefeitura Municipal ou no “site” www.saojorge.com.br, ou no horário de
expediente pelo fone 54 3271-1112.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Jorge, aos 04 dia do mês de dezembro de 2017.
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