PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2011
O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
27.167.428/0001-80, por meio do(a) Pregoeiro(a) Oficial e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria
n.º 1.488/2010, de 23 de agosto de 2010, comunica aos interessados que adquiriram o edital de licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 085/2011, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo com motorista, de acordo com as especificações descritas no Anexo I, para ser utilizado em visitas para atualização do cadastro das famílias
beneficiadas com o Programa Bolsa Família, conforme solicitação da Secretaria de Ação Social, deste
Município, que após uma análise minuciosa, verificou a necessidade das alterações conforme especificadas
abaixo:
Com relação ao item 8.2.4, letra “f”:
Onde lê-se:
f) Cópia do laudo de vistoria do veículo emitido pelo DETRAN-ES ou termo de Autorização
emitido pelo mesmo órgão, atendendo as exigências da legislação de trânsito.
Leia-se:
f) Cópia do laudo de vistoria do veículo emitido pelo DETRAN-ES ou termo de Autorização
emitido pelo mesmo órgão, atendendo as exigências da legislação de trânsito, para apresentação na data de entrega do veículo.
Com relação ao item 8.2.4, letra “g”:
Onde lê-se:
g) Cópia do certificado de registro e licenciamento do veículo com seu respectivo seguro obrigatório e seguro total quitado.
Leia-se:
g) Cópia do certificado de registro e licenciamento do veículo com seu respectivo seguro obrigatório e seguro total quitado, para apresentação na data de entrega do veículo.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no site da Prefeitura (www.novavenecia.es.gov.br) ou pelo telefone (27) 3752-9004.
Nova Venécia – ES, 07 de julho de 2011.
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