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RETIFICAÇÃO Nº 01 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2016 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  

TIPO: Maior Desconto por Lote 

 

O MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO, através de sua Pregoeira torna público 

RETIFICAÇÃO referente ao edital do pregão para contratação de pessoa jurídica para 

fornecimento de peças e acessórios de primeira linha ou originais, para os veículos e 

máquinas pesadas pertencentes à frota do Município de Monsenhor Paulo- MG, de 

acordo com as especificações constantes deste edital e seus anexos, conforme segue: 

 

- Fica alterado o item 7.6.1.1 do Edital: 

7.6.1.1 – Para autenticação dos documentos por servidor da Prefeitura de Monsenhor Paulo, 

as licitantes deverão comparecer ao Departamento Municipal de Compras e Licitações até as 

09h do dia 25/04/2015. Não serão autenticados documentos durante a sessão. 

 

 

- Fica alterado o item 8.1 do Anexo I - Termo de Referência: 

8.1- Deverão ser apresentados juntamente com a proposta, os catálogos (originais ou cópias- 

impressos ou dispositivos eletrônicos) dos lotes 06, 07, 15 e 16 , SOB PENA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO DO LOTE. 

8.1.1 - Para os lotes 01, 03 a 13 a Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo disponibilizará 

tabelas de preços. 

8.1.2 - Para os lotes 02, 14, 15 e 16; pela dificuldade de fornecimento das tabelas de preços, as 

empresas vencedoras deverão anexar orçamentos das concessionários das marcas. 

8.1.3 - Para os itens que não constarem nas tabelas de preços deverão ser convertidos os 

códigos, e em sendo descontinuados serão levados em consideração o preço praticado no 

mercado. 

 

Fica alterada a data da sessão de abertura para o dia 25 de abril de 2016 às 10 horas, na sala 

do Departamento Municipal de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Monsenhor 

Paulo. 

As presentes alterações, bem como o edital completo podem ser retirados no sítio desta 

prefeitura no endereço www.monsenhorpaulo.mg,gov.br ou no prédio da Prefeitura no horário 

de 09 h às 16 h, no Departamento Municipal de Compras e Licitações. 

 

As demais condições do edital permanecem inalteradas. 

 

Monsenhor Paulo, 11 de abril de 2016. 

 

 

 

 

Rosimeire Paredes 

Pregoeira 
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