
 

PREFEITURA DE BENEDITO NOVO 
CNPJ: 83.102.780/0001-08 
Rua Celso Ramos, 5.070 – Centro - Benedito Novo - SC 
CEP: 89.124-000 – FONE/FAX (47) 3385-0487 
E-mail: licitacao@beneditonovo.sc.gov.br  
Home Page: www.beneditonovo.sc.gov.br 

 

ALTERAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2020 

 
FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FURGÃO COM VIDROS 

ORIGINAIS DE FABRICA E TRANSFORMAÇÃO DO MESMO EM VAN PASSAGEIRO. 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO/SC, torna público para 

conhecimento dos interessados, que fica alterado o Edital de Pregão Presencial nº 150/2020, conforme a 

seguir: 

 

1– DAS ALTERAÇÕES: 

1.1 – Os itens 9.2 do Edital, 4.2 da Minuta do Contrato e 5.2 do Termo de Referência passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Condições de entrega do veículo e da transformação: 

a) A empresa vencedora do item 01 – veículo, deverá entregar o veículo por sua conta e risco na sede 

da Secretaria Municipal de Saúde de Benedito Novo, em caminhão plataforma, no prazo máximo de 90 

(noventa) dias após o recebimento da ordem de fornecimento, para conferência e recebimento provisório. 

b) A empresa vencedora do item 02 – transformação deverá retirar o veículo na sede da Secretaria 

Municipal de Saúde de Benedito Novo e transportá-lo em caminhão plataforma, responsabilizando-se e 

assumindo todos os riscos até a sua sede. 

c) O veículo transformado em van, emplacado em nome do Município e em perfeitas condições de uso 

deverá ser transportado em caminhão plataforma e entregue pela empresa fornecedora do item 02 na sede da 

Secretaria Municipal de Saúde de Benedito Novo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do 

recebimento da ordem de serviço”. 

 

2 – DA REABERTURA DOS PRAZOS: 

2.1 - Tendo em vista as alterações efetuadas, fica estabelecida nova data para a realização do certame, 

conforme a seguir: 

 

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 9h do dia 17 de dezembro de 2020. 

ABERTURA: às 09:05h do dia 17 de dezembro de 2020. 

LOCAL: Sala de reuniões no prédio da Prefeitura Municipal.  

Licitação regida pelas Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e alterações vigentes. Maiores informações e a íntegra do 

Edital poderão ser obtidas diariamente em horário de expediente no Setor de Licitações desta Municipalidade, 

sito a Rua Celso Ramos, 5.070, Centro, pelo Fone/Fax: (47) 3385-0487, no site: www.beneditonovo.sc.gov.br 

ou no e-mail: licitacao@beneditonovo.sc.gov.br. 

 

Permanecem inalterados os demais dispositivos do Edital e seus anexos. 

 

Publique-se. 

 

Benedito Novo/SC, 03 de dezembro de 2020. 

 

 

 

JEAN MICHEL GRUNDMANN 

Prefeito 

JAIRO RAFAEL PERSUHN 

Assessor Jurídico 

OAB/SC nº 51.055 
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