PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017

A Pregoeira do Município de Conceição das Pedras torna público a todas as
empresas interessadas em participar do certame em destaque a RETIFICAÇÃO do
edital do Pregão Presencial nº 03/2017, conforme abaixo.
1) O subitem 1.1. LINHA TERCEIRIZADA do Termo de Referência do Edital passa
a vigorar com a seguinte alteração:

Item

Descrição da viagem realizada no dia

01

Serviços de transportes escolar para o
bairro do Turvo; serão 22 alunos
distribuídos em duas viagens (10
alunos que irão estudar no período
matutino e 12 alunos no período
vespertino; percorrendo uma distância
de 72 km/dia durante um período de
200 dias letivos até o termino das
aulas no final do ano. O transporte
ocorrerá somente dentro do bairro do
Turvo, devendo os alunos serem
transportado de suas residências até a
Igreja do bairro; de lá seguirão para
Conceição das Pedras no Transporte
Escolar pela própria Prefeitura

Percurso
Total
14.400 km

Valor/Km

Total

R$ 4,26

R$
61.344,00

2) O ANEXO IX – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL do Edital passa a
vigorar com a seguinte alteração:
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ANEXO IX
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

Local e data

À
Comissão Permanente de Licitação
Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017.
Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para contratação de Serviços de Transporte de Alunos objeto do
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017:

Item

Descrição da viagem realizada no dia

01

Serviços de transportes escolar para o bairro do
Turvo; serão 22 alunos distribuídos em duas
viagens (10 alunos que irão estudar no período
matutino e 12 alunos no período vespertino;
percorrendo uma distância de 72 km/dia durante
um período de 200 dias letivos até o termino das
aulas no final do ano. O transporte ocorrerá
somente dentro do bairro do Turvo, devendo os
alunos serem transportado de suas residências
até a Igreja do bairro; de lá seguirão para
Conceição das Pedras no Transporte Escolar pela
própria Prefeitura

Percurso
Total
14.400 km

Valor/Km

Total

O valor de nossa proposta é de R$ ______ (__________________________), conforme quadro de descrição.
Em caso de adjudicação do objeto da presente licitação à nossa empresa, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. (a)
_____________________________________, Carteira de Identidade nº ________________expedida em
___/___/_______, Órgão Expedidor _______, CPF nº __________________, como representante legal desta
empresa, com sede administrativa à _________________.
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de ____ (_____________) dias, a contar da data
de abertura da licitação.
Quando for o caso de depósito bancário, efetuar no Banco ______________Agência
Corrente nº________________________.

nº________ Conta

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da
licitação e seus anexos.
Atenciosamente,

EMPRESA PROPONENTE/CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL/CPF
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2) O ANEXO XI – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL do Edital passa a
vigorar com a seguinte alteração:
Item

Descrição da viagem realizada no dia

01

Serviços de transportes escolar para o bairro do
Turvo; serão 22 alunos distribuídos em duas
viagens (10 alunos que irão estudar no período
matutino e 12 alunos no período vespertino;
percorrendo uma distância de 72 km/dia
durante um período de 200 dias letivos até o
termino das aulas no final do ano. O transporte
ocorrerá somente dentro do bairro do Turvo,
devendo os alunos serem transportado de suas
residências até a Igreja do bairro; de lá
seguirão para Conceição das Pedras no
Transporte Escolar pela própria Prefeitura

Percurso
Total
14.400 km

Conceição das Pedras, 3 de fevereiro de 2017.

Elis Regina Merces Faria Reis
Pregoeira

Valor/Km

Total

R$ 4,26

R$
61.344,00

