
ALTERAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018 

ALTERA O EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL  Nº 22/2018 
que visa a contratação de empresa seguradora para 
prestação de serviços de seguros dos veículos de parte da 
frota do Município de São José dos Ausentes/RS 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o EDITAL do 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018 sofreu alterações quanto aos Itens 01 e 02 do Anexo I 

– Termo de Referência e de Preço que passam a ter a seguinte redação: 

 

NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E DE PREÇO: 

Fica alterada a descrição dos itens 01 e 02, que passam a ter a seguinte redação na 

Linha : Valor segurado do veículo (casco/colisão/incêndio/roubo/furto): 

 

ITEM 01: 

Valor segurado do veículo (casco/colisão/incêndio/roubo/furto): R$ 250.000,00 

 

ITEM 02: 

Valor segurado do veículo (casco/colisão/incêndio/roubo/furto): R$ 240.000,00 

 

Para ambos itens será aceito proposta para Cobertura de Vidros Completos ou Vidros 

Básicos, sendo: 

Vidros Completos = Para-Brisa, vidros laterais, faróis, sinaleiras, retrovisores e vidro 

traseiro; 

Vidros Básicos = Para-Brisa dianteiro, vidros laterais e traseiro; 

 

A DATA E HORÁRIO DE ABERTURA permanece para às 10:00 horas, do dia 11 

do mês de dezembro do ano de 2018, na sala de Licitações junto a Secretaria Municipal 

de Administração, na Rua Prof. Eduardo Inácio Pereira, nº 442, quando se reunirá a 

Comissão do Pregão com a finalidade de receber os envelopes de documentação e 

propostas para contratação de empresa seguradora para prestação de serviços de seguros 

dos veículos de parte da frota do Município de São José dos Ausentes/RS 

 

O EDITAL na integra encontra-se a disposição dos interessados no site: 

www.saojosedosausentes.rs.gov.br ou pode ser solicitado através do e-mail: 

http://www.saojosedosausentes.rs.gov.br/


contabilidade2@saojosedosausentes.rs.gov.br, ou pelo fone 54.3234.1100 com o Setor de 

Licitações. 

São José dos Ausentes, 03 de dezembro de 2018. 

 

Ernesto Valim Boeira 

Prefeito Municipal 

mailto:contabilidade2@saojosedosausentes.rs.gov.br

