PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 004/2014
PREGÃO Nº 002/2014
O presente Termo de Retificação é para constar que:
ONDE SE LÊ:
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.
DATA DA SEÇÃO PÚBLICA: 18 de fevereiro de 2014 a partir das 14:00 horas.
ENCERRAMENTO DO CREDENCIAMENTO: 18 de fevereiro de 2014 às 14:30 horas.
"OBJETO: Aquisição de um veículo ano/modelo 2013/2013, novo, zero km,
tração 4x2, fabricação nacional, turbo intercooler, cabina estampada em
chapa de aço, motor eletrônico, movido a óleo diesel, turbocooler, 04
cilindros, potência mínima de 185 cv, torque mínimo de 71,4 mkgf, câmbio
de 06 marchas sincronizadas a frente (uma) ré, ar condicionado, tanque de
combustível de 210 litros no mínimo, feixe de molas dianteiras
parabólicas e traseiras trapezoidais/ semielípticas, pneus radiais sem
câmara 275/80 R22,5, freio a tambor nas rodas dianteiras e traseiras,
freio a motor Top Brake, PBT(peso total bruto) de 13.900 kg, equipado com
compactador de lixo de 12 m³.O veículo deverá ser entregue livre de
quaisquer
ônus,
provido
de
todos
os
acessórios
e
equipamentos
obrigatórios de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito".
LEIA-SE:(Conforme descrição do objeto do Convênio 449/2013)
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.
DATA DA SEÇÃO PÚBLICA: 27 de fevereiro de 2014 a partir das 14:00 horas.
ENCERRAMENTO DO CREDENCIAMENTO: 27 de fevereiro de 2014 às 14:30 horas.
"OBJETO: Aquisição de Caminhão novo, zero km, fabricação nacional, ano de
fabricação e modelo 2013/2013, cabina em chapa de aço, tração mínima de
4x2, motor movido a óleo diesel, turbo, no mínimo 4 cilindros, potência
mínima de 185 cv, cambio de no mínimo 6 marchas á frente e 1 á ré, ar
condicionado, tanque de combustível com capacidade mínima de 210 litros,
pneus radiais sem câmara 275/80 R 22,5, freio a motor, peso bruto total
de no mínimo 13.900 kg, equipado com compactador de lixo de no mínimo
12m³ e demais equipamentos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro ou
similar.”
Álvaro de Carvalho, 14 de Fevereiro de 2014. MARCOS DEL CASTILHO ZORZETO
- Prefeito Municipal.

