
Ref.:   Pregão Presencial  nº 233/2017 – SS
            Processo nº 06034/2017

Informa-se, por solicitação da Unidade Requisitante – Secretaria de Saúde - a seguinte alteração no edital do Pregão
Presencial nº 233/2017 – SS:

Onde se lê: 2.  VALOR ESTIMADO

Item Descrição dos veículos Qtde Km anual Valor
unitário do
Km rodado

Valor anual

01

Prestação de serviços de transporte de pacientes,
sob regime de fretamento, em veículo, tipo 
automóvel com capacidade para 6 passageiros + 
condutor, motor no mínimo 1.4, injeção eletrônica,
Flex, 5 marchas, no mínimo 4 portas, tração 
dianteira, porta mala 750 litros, altura aproximada 
1.834 mm, largura aproximada 1.722 mm, 
comprimento aproximado  4.252 mm. 

4 133000 R$ 1,71 R$ 227.430,00

02

Prestação de serviços de transporte de pacientes,
sob regime de fretamento, em veículo tipo 
automóvel, com capacidade para transporte de 4 
passageiros + condutor, 2 ou 3 volumes, 4 ou 5 
portas, motor no mínimo 1.0, com ar condicionado
e com direção hidráulica, flex, com calha de 
chuva. 

2 80000 R$ 1,95 R$ 156.000,00

LEIA-SE: 2.  VALOR ESTIMADO

Item Descrição dos veículos Qtde Km anual Valor
unitário do
Km rodado

Valor anual

01

Prestação de serviços de transporte de pacientes,
sob regime de fretamento, em veículo, tipo 
automóvel com capacidade para 6 passageiros + 
condutor, motor no mínimo 1.4, injeção eletrônica,
Flex, 5 marchas, no mínimo 4 portas, tração 
dianteira, porta mala 750 litros, altura aproximada 
1.834 mm, largura aproximada 1.722 mm, 
comprimento aproximado  4.252 mm. 

2 133000 R$ 1,71 R$ 227.430,00

02

Prestação de serviços de transporte de pacientes,
sob regime de fretamento, em veículo tipo 
automóvel, com capacidade para transporte de 4 
passageiros + condutor, 2 ou 3 volumes, 4 ou 5 
portas, motor no mínimo 1.0, com ar condicionado
e com direção hidráulica, flex, com calha de 
chuva. 

4 80000 R$ 1,95 R$ 156.000,00

A partir da presente data esta errata passa a fazer parte integrante do edital da licitação, que tem a sua data de
abertura adiada para o dia 17/07/2017 às 10:30h a se realizar na sala de licitações da CPL, na Av. Brasil, 2001 – 6º andar.

Juiz de Fora, 04 de julho de 2017.

Comissão Permanente de Licitação

Av. Brasil, 2001 - Centro – CEP: 36060-010


