
ALTERAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2018 

ALTERA O EDITAL DE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 17/2018 para aquisição um 

veículo tipo furgão transformado em 

ambulância Tipo A, pequeno porte para 

remoção simples de pacientes em 

conformidade com Termo de Compromisso nº 

4318621712270841965 do Fundo Nacional de 

Saúde/ Ministério da Saúde. 

. 

  

 

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 de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 17/2018 sofreu alterações quanto a data e horário de abertura, alterações 

no Preâmbulo e nos itens, subitens e anexos abaixo descritos: 

 

No PREÂMBULO onde se lê: “às 10:00 horas, do dia 30 do mês de agosto de 2018” 

leia-se : “às 10:00 horas  do dia 11 do mês de setembro de 2018”. 

 

No item 1. DO OBJETO:  

Na coluna “Descriminação”: 

a) exclui-se as exigências: “ licenciada e emplacada no município de São José dos 

Ausentes/RS” e “ retrovisores externos elétricos ”; 

b) altera-se a exigência quanto aos pneus para: pneus 175/70 R14 ou 175/65 R14.  

 

No item 2. DA ENTREGA DO BEM: 

subitem 2.1:  

Altera-se a exigência do prazo de entrega do bem que passa para 60 (sessenta) dias 

após a assinatura do contrato. 

 

No ANEXO I – DETALHAMENTO DO OBJETO 

Exclui-se as exigências:  “licenciada e emplacada no município de São José dos 

Ausentes/RS” e  “retrovisores externos elétricos”; 

Altera-se a exigência dos pneus para: pneus 175/70 R14 ou 175/65 R14; 



Exclui-se a exigência de: “EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO: Do tipo veicular 

instalado no painel do veículo e com antena externa de comunicação”. 

 

No ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA DE PREÇO 

No item 2 - DESCRIÇÃO DO BEM 

Na Coluna – Descriminação:  

a) exclui-se as exigências: “ licenciada e emplacada no município de São José dos 

Ausentes/RS ” e “ retrovisores externos elétricos ”; 

b) altera-se a exigência quanto aos pneus para: pneus 175/70 R14 ou 175/65 R14.  

  

No item 3 – ENTREGA: PRAZOS E CONDIÇÕES 

Subitem: 3.2.: 

Altera-se a exigência do prazo de entrega do veículo que passa para 60 (sessenta) 

dias após a assinatura do contrato. 

 

A DATA E HORÁRIO DE ABERTURA fica determinada para às 10:00 horas, do 

dia 11 do mês de setembro 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 Permanente de Licitações, com a finalidade de receber os envelopes de 

documentação e propostas para aquisição um veículo tipo furgão/furgoneta transformado em 

ambulância Tipo A, pequeno porte para remoção simples de pacientes em conformidade com 

Termo de Compromisso nº 4318621712270841965 do Fundo Nacional de Saúde/ Ministério 

da Saúde. 

 

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: 

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

Licitações. 

São José dos Ausentes, 27 de agosto de 2018. 

 

 

Ernesto Valim Boeira 

Prefeito Municipal 

http://www.saojosedosausentes.rs.gov.br/
mailto:contabilidade2@saojosedosausentes.rs.gov.br

