LICITAÇÃO
PMVG

________

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 52/2013
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 199596/2013
O Município de Várzea Grande, por meio do Pregoeiro Oficial designado pela
Portaria n. 550/2013, no uso de suas atribuições legais, torna público para
conhecimento dos interessados a retificação realizadas no edital, obedecendo
aos princípios inerentes à Administração, a isonomia, a imparcialidade e a
competitividade resolve promover as seguintes RETIFICAÇÕES:

ONDE SE LÊ
7.1 Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos
na sessão pública do Pregão, das 08h15min às 08h30min, com tolerância máxima
de 10 (dez) minutos.
8.4. A proposta deverá ser elaborada com base no objeto desta licitação, observadas as
condições estabelecidas com as especificações detalhadas dos veículos incluindo a marca
e o modelo dos mesmos, contendo o VALOR UNITARIO E O VALOR TOTAL ESTIMADO
POR LOTE, expresso em moeda corrente nacional, admitindo-se após a vírgula somente
02 (duas) casas decimais, discriminado em algarismo arábico, considerando inclusos no
preço os valores dos impostos, taxas, transporte, carga e descarga, encargos sociais e
trabalhistas, e outras despesas, se houver, para o fiel atendimento do objeto.
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LICITAÇÃO
PMVG

________

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

LEIA-SE
7.1 Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos
na sessão pública do Pregão, as 14h00min, com tolerância máxima de 10 (dez)
minutos.
8.4. A proposta deverá ser elaborada com base no objeto desta licitação, observadas as
condições estabelecidas com as especificações detalhadas dos produtos incluindo a
marca, contendo o VALOR UNITARIO E O VALOR TOTAL ESTIMADO POR ITEM,
expresso em moeda corrente nacional, admitindo-se após a vírgula somente 02 (duas)
casas decimais, discriminado em algarismo arábico, considerando inclusos no preço os
valores dos impostos, taxas, transporte, carga e descarga, encargos sociais e
trabalhistas, e outras despesas, se houver, para o fiel atendimento do objeto.

 Ratificam-se os demais itens do edital e cláusulas.

Várzea Grande-MT, 13 de novembro de 2013.

Jaqueline Beber Guimarães
Secretária de Saúde

Landolfo L Vilela Garcia
Pregoeiro

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n. 78.125-700, Várzea Grande –MT.
(65) 3688-8052 e-mail: licita.vg05@hotmail.com

