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Devido à constatação de possível restrição à competição que vai de encontro com o § 1º, Inc I do 
Art. 3º da Lei 8.666/93 e contra aos objetivos desta Administração, decide no uso de suas 
atribuições, aumentar o prazo de entrega do item 05 - Ambulância, passando de 60 para 90 dias 
corridos, devido ao serviço de adaptação que se submeterá o veículo.  
Observação: O Prazo de inicial de entrega dos demais veículos continua sendo de 60 dias. 
 
Onde se lê:  

XIII - DO PREÇO E DA DOTAÇÃO 
13.1 – O valor máximo para aquisição dos veículos é de R$ 57.000,00 (Cinqüenta e Sete Mil Reais) 
e os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive 
encargos sociais, trabalhistas, inflacionários e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado. 
 
Leia-se:  

XIII - DO PREÇO E DA DOTAÇÃO 
13.1 – O valor máximo para aquisição dos veículos é de R$ 232.300,00 (Duzentos e Trinta e Dois 
Mil e Trezentos Reais) e os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da 
proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas, inflacionários e fiscais que recaiam sobre o 
objeto licitado. 
 

Referente ao item 05 – Aquisição de Ambulância para simples remoção, considerar a cilindrada de 
1590cc. 
 
Referente às especificações mínimas e/ou aproximadas dos veículos, a administração aceitará 
variações de até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos. 
 
Referente ao ano de fabricação, a administração aceitará veículos do ano de entrega ou do ano 
posterior. 
 
Demais itens do Edital permanecem inalterados. 
 

Itanhandu, 08 de Abril de 2013 

Marcos Alexandre de Carvalho 
Pregoeiro 


