
 PREFEITURA MUNICIPAL
          ITAQUI - RS

   
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Setor de Licitações

RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2011

O Setor de Licitações  da Prefeitura de Itaqui vem, através desta, retificar o edital do Pregão 

Presencial nº 026/2011

 No item, onde se lê: 

 Que no dia 25 de Agosto do ano de 2011, das 8h e 30 min até as 8h e 59 min estará realizando o 

credenciamento.

Passa-se a ler:

 Que no dia 01 de agosto do ano de 2011, das 8h e 30 min até  as 8 h e 59 min estará realizando 

credenciamento.

 No item  do objeto, onde se lê:

 ITEM 001- Valor de Referência R$ 133.250,00

Passa-se a ler:

            ITEM 001 – Valor de Referência R$ 236.750,00

 No item do objeto 003 – descrição, onde se lê:

           Um Veículo zero Km, modelo caminhonete pick-up, fabricação nacional, motor de no 

mínimo  IA,  de  no  mínimo  87  Cv,  movido  a  alcoollgasolina  (flex),  cabine  simples,  cor  branca, 

capacidade de carga de no mínimo 700 Kgs, capacidade do tanque de combustível de no mínimo 55 

litros, protetor da caçamba original de fábrica, capota marítima, rodas de aço de no mínimo 14", grade 

protetora do vidro traseiro, banco do motorista com regulagem de altura, com rádio CD MP3 player, 

Leitor USB e entrada auxiliar frontal, antena externa, Ar Condicionado, Direção Hidráulica, protetor de 

carter e demais equipamentos deassa-se a ler:

 Um Veículo zero Km, modelo caminhonete pick-up, fabricação nacional, motor de no mínimo 

1.4, de no mínimo 85 Cv, movido a alcooll gasolina (flex), cabine simples, cor branca, capacidade de 

carga de no mínimo 700 Kgs, capacidade do tanque de combustível de no mínimo 55 litros, protetor da 

caçamba original de fábrica, capota marítima, rodas de aço de no mínimo 14", grade protetora do vidro 

traseiro, banco do motorista com regulagem de altura, com rádio CD MP3 player, Leitor USB e entrada 

auxiliar  frontal,  antena  externa,  Ar  Condicionado,  Direção  Hidráulica,  protetor  de  carter  e  demais 

equipamentos de segurança exigidos pelo CTB.

Os demais itens do edital do Pregão Presencial nº 026 /2011 permanecem inalterados.
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Itaqui, 18 agosto   de 2011.

Comissão Permanente de Licitações


