
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023.

A Prefeita Municipal de Bom Jesus, LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA, no uso legal de suas atribuições,
em face de modificações extremamente necessárias, torna público a Retificação do Edital de Pregão Presencial 11/2023,
que objetiva a contratação futura de serviços de locação de veículo com motorista e combustível inclusono que o edital
passa a viger com as seguintes alterações.

1- DA ALTERAÇÃO  EM ITEM DO EDITAL.

No item 12  “DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS LICITADOS”,  sub item 12.1, onde se lê: Cada
fornecimento  será  efetuado  mediante  solicitação,  com até  05  (cinco)  dias  de  antecedência  por  parte  da  secretaria
solicitante, que deverá conter a data de viagem, horário previsto para saída, quantidade estimada de quilometragem a ser
percorrida, número de passageiros e tipo do veículo solicitado, com carimbo e assinatura do solicitante, leia-se: Cada
fornecimento será efetuado mediante solicitação, com até 01 (um) dia de antecedência por parte da secretaria
solicitante,  que  deverá  conter  a  data  de  viagem,  horário  previsto  para  saída,  quantidade  estimada  de
quilometragem a ser percorrida, número de passageiros e tipo do veículo solicitado, com carimbo e assinatura do
solicitante.

2-DA ALTERAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA

No item 2 do termo de referência, onde se lê: Veículo automotor tipo micro-ônibus , combustível diesel, que
comporte acima de 17 (dezessete) até 29 (vinte e nove) passageiros. Deve possuir todos os acessórios para transporte de
pessoas de acordo com as normas de trânsito vigentes e estar em perfeitas condições de uso, com motorista; leia-se:
Veículo  automotor tipo micro-ônibus  ,  com ar condicionado, combustível  diesel,  que  comporte acima de 17
(dezessete) até 29 (vinte e nove) passageiros.  Deve possuir todos os acessórios para transporte de pessoas de
acordo com as normas de trânsito vigentes e estar em perfeitas condições de uso, com motorista.

3- DA ALTERAÇÃO NA DATA DE ABERTURA DO CERTAME

Altera-se a data de abertura do certame para 21 de março de 2023, às 9 horas e 30 minutos.
Os demais itens do Edital de Pregão Presencial nº 11/2023 permanecem inalterados.

                                                                                      

Bom Jesus, 08 de Março de 2023.

LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA
Prefeita Municipal

A  retificação  do  edital  foi
devidamente  examinada  e  aprovada
por este Procurador Jurídico.
                                Em 08/03/2023

      ________________________


