ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPALDE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, através de sua Pregoeira e
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 001/2018, torna público para conhecimento dos interessados,
que foi realizada correção no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 05.2018, assim como se segue:
Item 2.2 – Especificação dos itens a serem adquiridos - Edital de Licitação - ONDE SE LÊ:
2.2 – Especificação dos itens a serem adquiridos
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Veiculo tipo caminhão, novo, zero km, de fabricação nacional, ano 2016,
mínima de 6x2, motor a diesel, potência mínima de 275 cv, 6 cilindros,
turbinado e interlocoolado, injeção eletrônica, cabine frontal, basculável,
revestida em chapa de aço, com ar condicionado, PTB (Peso Bruto Total)
mínimo de 23.000 kg , capacidade mínima de tração 33.000 kg, como mínimo
de 9 marchas à frente e 1 a ré, computador de bordo, tanque de combustível
com capacidade mínima de 270 litros, sistema elétrico de 24 volts, freios a ar,
freio motor de cabeçote e válvula tipo borboleta, direção hidráulica, equipado
com caçamba basculante de 10 m³, assoalho e laterais em aço, tampa traseira
simples tipo porteira, suporte p/ estepe, caixa para ferramentas, protetor lateral
de ciclista homologação do Inmetro e demais itens de segurança exigidos por
lei.

TOTAL

Item 2.2 – Especificação dos itens a serem adquiridos - Edital de Licitação – LEIA SE:
2.2 – Especificação dos itens a serem adquiridos
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Veiculo tipo caminhão, novo, zero km, de fabricação nacional, ano 2018,
mínima de 6x2, motor a diesel, potência mínima de 275 cv, 6 cilindros,
turbinado e interlocoolado, injeção eletrônica, cabine frontal, basculável,
revestida em chapa de aço, com ar condicionado, PTB (Peso Bruto Total)
mínimo de 23.000 kg , capacidade mínima de tração 33.000 kg, como mínimo
de 9 marchas à frente e 1 a ré, computador de bordo, tanque de combustível
com capacidade mínima de 270 litros, sistema elétrico de 24 volts, freios a ar,
freio motor de cabeçote e válvula tipo borboleta, direção hidráulica, equipado
com caçamba basculante de 10 m³, assoalho e laterais em aço, tampa traseira
simples tipo porteira, suporte p/ estepe, caixa para ferramentas, protetor lateral
de ciclista homologação do Inmetro e demais itens de segurança exigidos por
lei.:

TOTAL
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Tendo em vista que as alterações acima afetarão na formulação das propostas por parte dos licitantes, fica
estabelecido novo prazo para realização do certame, qual seja: DO ENCERRAMENTO DAS
PROPOSTAS: Á partir do dia 14/05/2018 às 09:00 horas. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF); DATA
DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/05/2018 às 09:30 horas. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF);
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14/05/2018 às 10:30 horas (HORÁRIO DE
BRASÍLIA - DF), em consonância com o art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, permanecendo
inalterados os demais dispositivos esposados no instrumento convocatório.

Nossa Senhora do Livramento-MT., 24 de abril de 2018.

Leonildes Fátima da S. Benevides
Pregoeira 01/2018
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