ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

ERRATA DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2021-CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.990.013/2021 – PMC
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CALÇOENE, através de seu Pregoeiro, no uso
das suas atribuições legais, vem perante os interessados em
participar do processo licitatório em epígrafe, que tem como
objeto Registro de Preços para futura e eventual LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS para atender as
necessidades Prefeitura Municipal de Calçoene e Secretarias
da esfera administrativa Municipal, no Município de
Calçoene-AP, COMUNICAR que fica alterado o Edital desta
licitação, nos seguintes termos:
ITEM 3 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ DESCRIÇÃO DO
OBJETO A SER EXECUTADO DO TERMO DE REFERÊNCIA
I.

Item 6 da Planilha de especificação do Termo de
Referência:
ONDE SE LÊ:

6

Veículo de passeio tipo sedan:
motor 1.0(no mínimo), a gasolina,
05 lugares, direção hidráulica, total
flex. com ar condicionado, 04
portas e vidro elétrico, Roda aro 14
ou 13, compartimentos de carga
(módulos VDA) mínimo 235 litros,
alarme e seguro total. Equipado
conforme as normas vigentes de
trânsito, para transporte rural e
urbano. Quilometragem livre. Ano
a partir 2020. Sem combustível e
sem
motorista.
Locação
na
modalidade mensal, ou seja, 05
veículos por mês, sem combustível
e com motorista

Diária

200

Diária

200

LEIA-SE:

6

Veículo de passeio tipo sedan:
motor 1.0(no mínimo), a gasolina,
05 lugares, direção hidráulica,
total flex. com ar condicionado, 04
portas e vidro elétrico, Roda aro
14 ou 13, compartimentos de
carga (módulos VDA) mínimo 235
litros, alarme e seguro total.
Equipado conforme as normas
vigentes
de
trânsito,
para
transporte rural e urbano.
Quilometragem livre. Ano a partir
2020. Sem combustível e sem
motorista. Locação na modalidade
mensal, ou seja, 05 veículos por
mês, sem combustível e SEM
MOTORISTA
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As alterações foram necessárias em decorrência de erro
meramente formal na formatação da especificação usada na
planilha, contudo, não houve alteração nos quantitativos.
As alterações no Edital não implicam em prejuízos aos
concorrentes, nem afetam a formulação da proposta, sendo
assim, fica mantido a data e horário para abertura do
certame.
Calçoene-AP, 18 de março de 2021.
ALESSANDRO DE SOUZA MUNIZ
Pregoeiro/PMC

