
PREFEITURA     MUNICIPAL DE PARÁ     DE     MINAS   –   MG
PRAÇA     AFONSO     PENA,     30   –   CENTRO

1.º Adendo ao Pregão n.° 023/2015 – PRC 048/15

   
    Ficam modificados o edital e a Minuta do Contrato do procedimento licitatório acima 

epigrafado, da seguinte forma:

DO EDITAL:

 Fica acrescida na clausula “XII – DA ENTREGA o item 12.4:

12.4  – O  primeiro  emplacamento  dos  veículos  e  micro-ônibus  deverão  ser  feitos  no
Município de Pará de Minas-MG.

E ainda:

ONDE SE LÊ:

12.1 – Os veículos e micro-ônibus deverão ser entregues (….....) no prazo máximo de
10 (dez) dias (….....).

(Termo de Referência)
  2.1 – Os veículos e micro-ônibus deverão ser entregues (….....) no prazo máximo de

10 (dez) dias (….....).

LEIA-SE:

12.1 – Os veículos e micro-ônibus deverão ser entregues (….....) no prazo máximo de
60 (sessenta) dias (….....).

    (Termo de Referência)
       2.1 – Os veículos e micro-ônibus deverão ser entregues (….....) no prazo máximo de
           60 (sessenta) dias (….....).

DA MINUTA DE CONTRATO:

 Fica acrescida na cláusula “VII – DA ENTREGA DO OBJETO o item 7.4:

7.4  – O  primeiro  emplacamento  dos  veículos  e  micro-ônibus  deverão  ser  feitos  no
Município de Pará de Minas-MG.

E ainda:



ONDE SE LÊ:

7.1 – Os veículos e micro-ônibus deverão ser entregues (….....) no prazo máximo de
10 (dez) dias (….....).

LEIA-SE:

7.1 – Os veículos e micro-ônibus deverão ser entregues (….....) no prazo máximo de
60 (sessenta) dias (….....).

         Em virtude destas modificações fica alterada a data de abertura do mesmo, em
que:

ONDE SE LÊ:

“(...)cujo edital se encontra à disposição dos interessados para aquisição até às 08:30
horas do dia 31 de março de 2015(...)”.

“O julgamento iniciar-se-á às 09:00 horas do dia 31 de março de 2015 no edifício-sede da
Prefeitura Municipal de Pará de Minas, onde o pregoeiro dará início à sessão de pregão”.

“A abertura da sessão será às 09:00 horas, do dia 31/03/2015, quando serão recebidos os
documentos para credenciamento dos representantes das sociedades licitantes(...)”.

LEIA-SE:

“(...)cujo edital se encontra à disposição dos interessados para aquisição até às 13:30
horas do dia 14 de abril de 2015(...)”.

“O julgamento iniciar-se-á às 14:00 horas do dia 14 de abril de 2015 no edifício-sede da
Prefeitura Municipal de Pará de Minas, onde o pregoeiro dará início à sessão de pregão”.

“A abertura da sessão será às 14:00 horas, do dia 14/04/2015, quando serão recebidos os
documentos para credenciamento dos representantes das sociedades licitantes(...)”.

       Permanecem inalteradas e ratificadas as demais disposições.

Pará de Minas, 26 de março de 2015.

Anderson José Guimarães Viana
Pregoeiro Oficial


