Estado de Mato Grosso
Governo Municipal
C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45
EDITAL DE RETIFICAÇÃO I
Processo Licitatório nº 031/2018
Pregão Eletrônico nº 016/2018
Registro de Preço nº 017/2018
Assunto: Retificação.
Referência: Registro de preço para futura e eventual aquisição 01 (um) veiculo 0 km, utilitário fechado tipo
camioneta, para o gabinete do prefeito. Atendendo questionamento da empresa VIANORTE –
CONCESSIONÁRIA CHEVROLET, segue alterações;
JUSTIFICATIVA
A Prefeitura Municipal de Vila Rica, mediante a Pregoeira Oficial, designada pela Portaria nº 012/2015 de 13/01/2015, tendo em
vista o Processo já epigrafado e autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento e esclarecimento dos
interessados, que houve o segunda retificação acrescentando a informação que segue;

Onde lê-se :
LOTE ÚNICO – VEÍCULO
ITEM
1

DESCRIÇÃO
Veículo cabine dupla, motor diesel,
potência 180CV, tração manual 4x2,
4x4
e
4x4
reduzida
com
acionamento manual através de
alavanca, ano/modelo 2018/2018,
zero quilômetro, 5 portas, ar
condicionado
automático,
transmissão automática de 5
velocidades mais sequencial sports
mode, direção hidráulica, vidros e
travas elétricos, alarme, airbag
duplo, freios abs e ebd, 7 lugares,
cinto de segurança 3 pontos, central
multimídia,
bluetooth
para
pareamento de celular, GPS, câmera
de ré e porta UBS com entrada para
smartphones, controle de áudio e
piloto automático no volante,
conjunto ótico semi esférico
multirefletor e faróis de neblina,

FABRICANTE

UND
Und

QTD
1

UNIT.

TOTAL R$

R$
250.000,0
0

R$
250.000,00
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espelhos retrovisores externos de
neblina eletronicamente, tanque 90
litros, protetor de carter, rodas de
liga leve aro 17. Dotado de todos os
equipamentos
exigidos
pelo
CONTRAN e todos os itens de série
não listados cod. Nacional de
Trânsito, macaco, triângulo, chave
de rodas, estepe.

TOTAL

R$ 1.380,00

UNIT.
R$
250.000,0
0

TOTAL R$
R$ 250.000,00

TOTAL

R$
250.000,00

Leia se:
LOTE ÚNICO – VEÍCULO
ITEM
1

DESCRIÇÃO
Veículo
para
transportes
de
passageiros, tipo SUV, motor à
diesel, motor com capacidade igual
ou superior a 180CV de potência,
tração manual 4x2, 4x4 e 4x4
reduzida com acionamento manual
através de alavanca, ano/modelo
2018/2018, zero quilômetro, 5
portas, ar condicionado automático,
transmissão automática de 5
velocidades ou mais, à frente e 01 à
ré, mais sequencial sports mode,
direção hidráulica, vidros e travas
elétricos, alarme, airbag duplo, freios
abs e ebd, 7 lugares, cinto de
segurança
3
pontos,
central
multimídia,
bluetooth
para
pareamento de celular, GPS, câmera
de ré e porta UBS com entrada para
smartphones, controle de áudio e
piloto automático no volante,
conjunto ótico semi esférico
multirefletor e faróis de neblina,
espelhos retrovisores externos de
neblina eletronicamente, tanque
mínimo 90 litros, protetor de carter,
rodas de liga leve aro 17, pintura na
cor branca. Dotado de todos os
equipamentos
exigidos
pelo
CONTRAN e todos os itens de série
não listados cod. Nacional de
Trânsito, macaco, triângulo, chave
de rodas, estepe. Garantia mínima de
12 meses. Emplacado em nome da
Prefeitura Municipal de Vila
Rica/MT.

FABRICANTE

UND
Unid

QTD
1
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REABERTURA DE PRAZO
• Início Acolhimento das propostas:
02/05/2018 às 08h00min
• Abertura da sessão:
04/05/2018 às 08h30min
• Início da Disputa de Preços:
04/05/2018 às 09h00min

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital.

Vila Rica / MT, 18 de Abril de 2018.

CRISTINA MAGALHÃES CASTRO
Pregoeira Oficial
Port. nº 012/2015
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