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PA 056/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

EDITAL 024/2018 

MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO 

RETIFICAÇÃO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHUVISCA, no uso de suas atribuições, torna público, 

para o conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 17 do mês de maio do ano de 2018, na sala 

de reuniões da Comissão de Licitações, na sede da Prefeitura, localizada na Avenida 28 de Dezembro, nº 

3000, Centro, Chuvisca/RS, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 039/2018, 

com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa para 

o fornecimento do objeto descrito no item 1, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 

10.520, de 17/07/2002, e do Decreto Municipal nº1051/2017,com aplicação subsidiária da Lei Federal 

nº 8.666, de 21/06/1993. 

1 - DO OBJETO:  

Constitui objeto da presente licitação o fornecimento de um veículo para transporte sanitário, 

tipo Van, conforme especificações técnicas anexas deste edital no Termo de Referência- Anexo I. 

2 - DA RETIFICAÇÃO: 

 2.1. O presente retifica o item 10.3 do prazo de entrega, que passará a ter a seguinte descrição: 

 10.3 O prazo de entrega do objeto será de até 90 dias após a assinatura do contrato. 

 Os demais itens permanecem inalterados. 

 

Chuvisca – RS, 04 de maio de 2018. 
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Prefeito Municipal   

 

 

 

 

 

 

 

Este edital foi devidamente examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 

              Em ___/___/______. 

             

        ________________________ 

              Assessor(a) Jurídico(a) 


