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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 

Alteração do edital de Pregão Presencial nº 
077/2014, referente à aquisição de veiculos 
em atendimento a Secretaria Municipal de 
Planejamento e a Secretaria Municipal de 
Finanças. 
 

O Município de Afonso Cláudio, no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ/MF nº 27.165.562/0001-41, através da Pregoeira e Equipe de Apoio, 
designados pela Portaria nº 218/2013, torna público para conhecimento dos interessados a alteração  
do edital do Pregão Presencial em epígrafe. 
 
CAPITULO I – DAS ALTERAÇÕES 
Fica alterado: 
 
1.1 – Capítulo XIII  – do prazo para a entrega dos veículos 
1.1.1 – Homologada a licitação a Proponente vencedora será convocada para realizar a entrega dos 
veículos no prazo de 30 (trinta) dias após a autorização de fornecimento da Secretaria solicitante; 
 
1.2 – ANEXO I – Especificação do Objeto 
1.2.1 -  Os pneus “175/70R13” -  alterado para no mínimo de “165/70R13”. 
 
1.3 – A redação do Ítem 3.2 da Minuta de Contrato  
1.3.1 - O valor do preço inclui todas as despesas e custos diretos e/ou indiretos, tais como: valor do 
componente em si, com todos os seus acessórios indispensáveis e obrigatórios; garantia e 
assistência técnica mínima de 12 (doze) meses, transporte, despesas de locomoção, encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais, cíveis, comerciais e fiscais; 
 
CAPÍTULO II – DA ABERTURA 
2.1 – Fica a abertura dos trabalhos marcada para o dia 29 de agosto de 2014, às 09h00min, na 
Sede da Prefeitura, situada à Praça da Independência, 341, Centro, Afonso Cláudio, ES, CEP 
29.600-000.  
 
As Propostas Comerciais (envelope nº 01) e os Documentos de Habilitação (envelope nº 02) serão 
recebidos, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, até o dia 29 de agosto de 
2014, às 08h30min, fechados e assinados em seus lacres.  
 
 
CAPITULO II – DISPOSIÇÕES GERAIS 
2.1 – Permanecem em vigor as demais cláusulas e termo do edital de Pregão Presencial nº 077/2014, 
que não foram alteradas pelo presente. 
 
 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 15 de agosto de 2014. 
 
 
 
 

Simoni Altafim Lopes 
Pregoeira em exercício 

 

 


